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Vedlegg 1. Forklaring av betegnelser og forkortelser.
Uttrykk

Forklaring

Juridiske
betegnelser etc.

Kommune
VA-ansvarlig
PBL
Tiltakshaver
ADK
SØK
PRO
KRP
UTF
KUT

I denne VA-normen benyttet om anleggseier, dvs synonymt om
kommune og vannverk
Den personen hos anleggseier (kommunen eller vannverket) som er
delegert ansvaret for VA-anleggene
Plan- og bygningsloven
Den enkeltpersonen, institusjonen, organisasjonen eller foretaket som
tiltaket utføres på vegne av (byggherre)
Sertifikat for anlegg, drift, kontroll av VA-anlegg
Ansvarlig søker etter PBL
Ansvarlig for prosjektering etter PBL
Ansvarlig for kontroll av PRO etter PBL
Ansvarlig for utførelse etter PBL
Ansvarlig for kontroll av UTF etter PBL

Planbegrep

VAO-plan

Vann-, avløp- og overvannsplan

Vannbetegnelser

Vann
Spillvann
Overvann
Avløp felles

I VA-sammenheng oftest drikkevann
Brukt vann fra husholdninger, industri etc.
Regnvann eller smeltevann som ikke har trengt ned i grunnen
Rørsystem for både spillvann og overvann

Rørmaterialer

Duktilt støpejern
(GGG)
Grått støpejern,
PVC
PVCU
PE
PP
GRP
Nordic Poly
Mark

Støpejern tilsatt kuleformede grafittpartikler. Mindre sprøtt enn
grågods. Redusert sprekkfare.
Støpejernsrør av grågods. Benyttes ikke i nyanlegg
Polyvinylklorid. Materialet benyttes til rør, kummer m.m
PVC uten mykner. Materialet benyttes til rør, kummer m.m
Polyetylen. Materialet benyttes til rør, kummer m.m.
Polypropylen. Materialet benyttes til rør, kummer m.m
Glassfiberarmert umettet polyester. Benyttes i rør, kummer m.m
Nordisk kvalitetsmerke for plastrør
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Forklaring

VA-komponenter

VA-anlegg
Armatur
Mottakskontroll

Vann- og avløpsanlegg
Ventiler og andre manøver- og overvåkingsorgan i VA-anlegg
En dokumentert vurdering ved mottakelsen av en leveranse at
leveransen er i overensstemmelse med kontrakt
Minikum
Kum med liten diameter; ikke for nedstigning av person
Nedstigningskum Kum med diameter >1,2 m; beregnet for nedstigning av person
Fallkum
Kum konstruert for å dempe energien i vannet som er i røret
Diverse

CE
NS
NS-EN
Pr NS
Pr EN

Europeiske standarders godkjenningsmerke
Norske standarders godkjenningsmerke
Felles europeisk standard som også er tatt inn som ny NS
Forslag til norsk standard
Forslag til europeisk standard

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold
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Vedlegg 2. Henvisninger til lover, forskrifter mm.
1 - Generelle lovbestemmelser
•
•
•
•

– Plan- og bygningsloven
– Teknisk forskrift
– Forskrift om byggesak
– Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
“Byggherreforskriften”

2 - Vannforsyning
•
•
•
•
•
•
•

– Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
– Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg
– Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
– Forskrift om brannforebygging
– Veiledning til forskrift om brannforebygging
– Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-MAT)
– Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)

3 - Avløp
•
•
•
•

– Forurensningsloven
– Forskrift om begrensning av forurensning – Del 4. Avløp
– Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
– Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)

4 - Annet
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
– Kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker
– Forskrift om begrensning av forurensning – Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
– Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
– Forskrift om begrensning av forurensning – Del 6. Forurensning til vassdrag og det
marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter – Kapittel 22. Mudring og dumping i
sjø og vassdrag
– Forskrift om utførelse av arbeid
– Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)
– Forskrifter fra arbeidstilsynet
– Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
● – Forskrift om miljørettet helsevern
– Lov om offentlig anskaffelser (anskaffelsesloven)
– Forskrift om begrensning av forurensning – Del 4. Avløp – Kapittel 11.
Kommunale vann- og avløpsgebyrer
– Lov om kulturminner (§ 9: Tiltakshaver har undersøkelsesplikt i forhold til
fornminner)
– Veglov
– Vegvesenets håndbok N200 – Vegbygging (utgitt av Statens Vegvesen)
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– Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg

5 - Lokale rammebetingelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings og slokkemannskaper i Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo (Nedre Romerike brann og redningsvesen)
Retningslinjer for slokkevann og vann til sprinkleranlegg for kommunene på Romerike
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nittedal kommune
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Fet kommune
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Sørum kommune
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Gjerdrum, Hurdal og Nannestad
kommuner
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nittedal kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Fet kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sørum kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Aurskog-Høland kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Gjerdrum kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nittedal kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Enebakk kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Rælingen kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Lørenskog kommune
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Skedsmo kommune
Retningslinjer for overvannshåndtering for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (2017)
Overvannsveileder for kommunene i vannområde Morsa og Glomma sør (Gjelder Enebakk)
Gravemelding.no (gjelder for kommunene Enebakk, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og
Skedsmo)
Vedtekter Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk
Vedtekter Flateby vannverk

Kommunens vedtatte administrative abonnementsvilkår finnes på de respektive kommunenes
hjemmesider. Standard abonnementsvilkår med Tekniske bestemmelser kan kjøpes hos
Kommuneforlaget, se link:
https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244622820__Tekniske-bestemmelser.aspx
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Vedlegg 3. Krav til prosjektdokumentasjon
I prosjektdokumentasjonen skal følgende inngå
a) Tiltaksbeskrivelse som angir omfang av tiltaket.
b) Oversiktsplan
c) Situasjonsplan/ledningsplan som viser:
• Bestående bygninger, eksisterende ledninger og kabelanlegg, inkl. luftstrekk, annen
infrastruktur, inkl. åpne og lukkede bekker, veier mm. Det skal oppgis om
opplysningene er hentet fra kart eller på annen måte.
• (Regulerings- og) eiendomsgrenser
• Planlagte anlegg vises med terrenginngrep, støttemurer, påførte rørtyper og
dimensjoner, kummer, slukplasseringer etc.
• Grunnboringer
• Infiltrasjonstester
• Markere offentlige og private anlegg
• Prosjektet skal fremgå entydig, f.eks. ved utheving, i forhold til
grunnlagsdokumentene.
• Nordpil og rutenett
• Koordinatsystem og høydereferanse
• Kommunen kan kreve planlagte og prosjekterte anlegg inntegnet på situasjonskart
fra kommunens geodataavdeling.
d) Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser og eiendomsoversikt
e) Lengdeprofil som viser:
• Terrenghøyde
• Fjellprofil
• Kote topp trykkledninger
• Kote innvendig bunn selvfallsledninger
• Fallforhold
• Ledningstype
• Ledningsmaterialer og klasse
• Ledningsdimensjoner
• Ledningslengder, med kjeding
• Kumplassering
• Slukplassering
• Private tilknytninger
• Kryssende/parallelle installasjoner i grunnen
f) Grøftetverrsnitt skal vise
• Geometrisk utforming av grøften
• Ledningenes innbyrdes plassering
• Krav til ledningsfundamentering
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Sidefylling
Beskyttelseslag
Frostsikring
Tilbakefyllingsmasser
Avstander til kabler, veilys, kabelskap, veikant, fortauskant (typiske snitt, tegning)

g) Kumtegninger/ detaljtegninger skal vise
• Geometrisk utforming, plassering,
• Ledningsføring i kum,
• Rørgjennomføring i kumvegg,
• Ledningsforankring,
• Materialvalg,
• Fundamentering,
• Armaturplassering etc.
• Stige
• Drenering
h) Tittelfelt på alle tegninger som viser:
• Tiltakshaver
• Prosjektnavn
• Tegningsnummer
• Tegningstype
• Målestokk (og arkformat)
• Revisjonsstatus
• Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
h) Erklæringer som kommunens VA-ansvarlig krever (grunneiererklæringer etc)
j) Samplott som viser all planlagt og eksisterende infrastruktur (kollisjonskontroll)
k) Stikningsdata

11.7.2019

VA-norm for Nedre Romerike
Vedlegg 4 Mottakskontroll for VA-anlegg

Side nr. 1 av 1

Vedlegg 4. Mottakskontroll for VA-materiell
Prosjektnavn
Leverandørnavn
Transportør navn
Mottakskontrollørens navn
Hovedentreprenørens navn
Signatur fra mottakskontrollør
A. Produkt: Betong. Kummer, rør og rørdeler:
Kontrollpunkt
Utvendig merking
Innvendig merking
Håndteringsskade
Skjegg i muffe og spiss
Betongkuler innvendig
Løfteanker
Pakninger
Sprekker i gods
Porestørrelse
Armeringskontroll

Kontrollmetode
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Måleinstrument

Godkjent

Ikke godkjent Utbedring

Returvare

Godkjent

Ikke godkjent Utbedring

Returvare

B. Produkt: PE. Kummer, rør og rørdeler:
Kontrollpunkt
Utvendig merking
Innvendig merking
Deformasjon
Håndteringsskade,riper
Godstykkelse
Sveiseskjøter

Kontrollmetode
Visuelt
Visuelt
Visuelt/skyvelær
Visuelt/måleinstr.
Skyvelær/måleinstr.
Visuelt/evt. testing

C. Produkt: Duktilt støpejern. Tilhørende rør og rørdeler:
Kontrollpunkt
Utvendig merking
Tilstand muffe og spissende
Pakninger, tilstand, merking
Tilstand utv.korrosj.beskyttelse
Tilstand innv.korrosj.beskyttelse
Gods- og beleggtykkelse

Kontrollmetode
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt/måleinstr.
Visuelt/måleinstr.

Godkjent

Ikke godkjent Utbedring

Returvare

D. Produkt: Kumlokk, kumlokkrammer og kumstiger:
Kontrollpunkt
Utvendig merking
Tilstand muffe og spissende
Pakninger, tilstand, merking
Tilstand utv.korrosj.beskyttelse
Tilstand innv.korrosj.beskyttelse
Gods- og beleggtykkelse

Kontrollmetode
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt
Visuelt/måleinstr.
Visuelt/måleinstr.

Godkjent

Ikke godkjent Utbedring

Returvare

Kontrollmetode
Visuelt
Visuelt

Godkjent

Ikke godkjent Utbedring

Returvare

E. Produkt: Annet:
Kontrollpunkt
Merking av fiberduk
Glidemiddel
Annet, beskriv:
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Vedlegg 5. Krav til registrering av VA-anlegg.
(Registreringsinstruks)
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2. Krav til registrering
Dette dokumentet setter krav til registrering og tilhørende dokumentasjon av VA-anlegg, dvs.
vann- og avløpsledninger med tilhørende installasjoner. Se også VA-norm kap. 3.9.
Der det henvises til kommunen som eier av anlegget, vil det gjelde tilsvarende for private
vannverk.
Registreringsdokumentasjon består av følgende deler:
• Kontrollskjema for registrering
• «Som bygget» tegning
• SOSI-filer
• Kumkort
• Digitale bilder
Avvik fra dokumentasjonskravet over må godkjennes av VA-ansvarlig.

Sluttdokumentasjonen skal være levert samlet senest to uker før overtakelse, og godkjent
før overtagelse.

3. Virkeområde
Det kreves innmåling og dokumentasjon for følgende VA-anlegg:
• Kommunale VA-anlegg (anlegg som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold)
•

VA-anlegg som skal overtas for drift og vedlikehold av private vannverk

•

Private VA-anlegg. For mindre VA-anlegg som bare omfatter private stikkledninger på egen
eiendom kan det etter skriftlig avtale med VA-ansvarlig leveres mindre omfattende
dokumentasjon.

•

Åpne og lukkede overvannsanlegg og -vannveier (både de som skal tilknyttes ledningsnett og
de som munner ut i vassdrag, uavhengig av om de skal overtas av kommunen eller ikke)

For VA-anlegg som bare omfatter private stikkledninger kan etter avtale med VA-ansvarlig
leveres mindre omfattende dokumentasjon.
Det aksepteres kun skriftlige avtaler.

4. Personell
Personell som skal utføre innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett må ha inngående
kjennskap til dette dokumentet. Tiltakshaver er ansvarlig for at nødvendig informasjon og
opplæring gis.
Det vises til SAK10 med hensyn til kvalifikasjonskrav i forhold til tiltakets tiltaksklasse, samt
veileder til SAK10.
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Løpende innmålinger skal inn som eget punkt i byggemøter og skal være tilgjengelige for
kvalitetskontroll.

5. Innmåling
VA-ledninger med tilhørende installasjoner skal koordinatfestes med X,Y og Z. I dette kapittelet
er det beskrevet detaljert hva som skal måles, hvordan dette skal utføres, samt hvordan
innmålingsdataene skal overleveres. Innmålingsdataene skal være komplette og presise iht.
beskrivelsen nedenfor, slik at de kan importeres direkte i kommunens digitale kartsystem
(Gemini VA, GIS Line og lignende). Se for øvrig Bilag F, Innmålingspunkter.

5.1. Koordinatsystem og krav til nøyaktighet
Alle koordinater skal angis i UTMEUREF89 Sone 32 med dokumentert nøyaktighet på +/- 0,03
meter. Alle høyder skal angis som meter over havet i høydedatum NN2000 og med
dokumentert nøyaktighet på +/- 0,04 meter.

5.2. Temakoder og egenskapsdata
Alle ledninger og installasjoner skal angis med temakoder og egenskapsdata i
innmålingsdataene. Uavhengig av filformat skal temakodene i SOSI-standarden benyttes.
Egenskapsadata som bl.a. materialer og dimensjon skal fremgå og kodes etter gjeldende
produktspesifikasjon. Se nærmere beskrivelse med temakoder
i bilag A.

5.3. Filformat
Innmålingsdataene skal leveres digitalt på siste gjeldende versjon av filformat SOSI (*.sos).
Alternativt GML etter avtale.
Ved større prosjekter, over 500 m ledningstrasé, skal det alltid leveres separate SOSI-filer for
følgende temaer:
• Alle spillvannsledninger
• Alle overvannsledninger
• Alle vannledninger
• Alle kummer og installasjoner
VA-ansvarlig kan gi unntak fra denne regelen.
5.4. Ledninger
5.4.1. Alle ledninger skal fremstå som linjeobjekt i innmålingsdataene. Linjeobjektene skal
være sammenhengende fra et installasjonspunkt til neste installasjonspunkt.
5.4.2. Innmålingsdata ved gravefrie løsninger (No Dig) leveres som en komplett fil med
kontinuerlig datasett for plassering og høyde.
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5.4.3. Ledninger skal måles i alle knekkpunkter, dvs. alle vertikale/horisontale bend, knekk
og skjøter. Ledninger som er lagt i kurve (avviker fra rettlinje mellom kummene med
mer enn 0,5 m) skal innmåles minst annen hver meter.
5.4.4. Alle andre endringer utenfor kum skal måles inn, for eksempel forankring, overgang
fra en dimensjon til en annen, overgang fra et materiale til et annet osv.
5.4.5. Høyde måles som utvendig topp rør for trykkledninger (vannledninger,
pumpeledninger og dykkerledninger). For selvfallsledninger måles høyde som
innvendig bunn rør. Dette gjelder også for gravefrie løsninger. Se figur 1.

Figur 1 Måling av ledningshøyde
X,Y,Z

X,Y,Z

Trykkledning

Selvfallsledning

5.5. Installasjoner og overvannsanlegg
5.5.1. Installasjoner skal vanligvis fremstå som punktobjekt i innmålingsdataene og måles
inn i senterpunkt. Dersom høydeforskjellen mellom innløpsledning og utløpsledning
er større enn 3 cm for selvfallsledninger, skal også innløps- og utløpshøyder måles.
Dette gjelder også alle aktuelle installasjoner og overvannsanlegg, se tabellen
nedenfor.
5.5.2. Konstruksjoner og andre arealkrevende anlegg (f.eks. fordrøyningsanlegg) skal vises i
omiss og krever innmålinger av flere høydepunkter.
Vannveier, bekkeløp, kanaler o.l. angis med senterlinje og bredde ved normal
(dimensjonerende) vannstand som også oppgis i kommentarfeltet.
Følgende installasjoner skal måles inn:
Tabell 1 Installasjoner som skal måles inn

Renseanlegg
Vannbehandlingsanlegg
Pumpestasjon/pumpekum
Høydebasseng
Fordrøynings- og
infiltrasjonsmagasin
Brannvannsbasseng
Kum (inkl. drenskum,
infiltrasjonkum m.m.)
Overløp
Hydrant

Forgrening (utenfor kum) og
påkoblinger, gjelder også tilkopling
av private ledninger utenfor kum i
Anboring
Bakkekran
Nedgravde ventiler
Bend
Forankring
Spunt og andre
forstøtninger i grunnen
Elektromuffer
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Reduksjonskum
Hydrofor (trykktank)
Inntak (av råvann)
Kryssingspunkter dvs. kryssing av
kabler etc.
Olje-, fett- og slamutskiller
Septikktank
Utslipp, utløp, stikkrenner
Sandfangskum
Sluk, slukrister
Hjelpesluk
Bekkeinntak

Boltemuffer
Reparasjonsmuffer
Plugging/tersing av
ledninger som er satt ut av
drift.
Åpne og lukkede overvanns-anlegg
og vannveier inkl. regnbed,
våtmark, bekkeløp, åpne grøfter og
kanaler, avsatte
infiltrasjonsarealeretc.

5.5.3. Alle installasjoner med lokk skal måles med X, Y og Z i senter topp lokk. I tillegg skal
man måle høyden på nederste punktet i senter av installasjonen. Denne høyden skal
angis som egenskap til punktobjektet «bunn kum/renne». Figur 2 viser innmåling av
en typisk avløpskum og en typisk vannkum.
Høyden på senter topp lokk skal måles inn når området er ferdig asfaltert/planert.

Figur 2. Innmåling av avløpskum og vannkum (snitt)
X, Y og Z
Senter topp lokk

X, Y og Z Senter topp lokk

Vannledning

Z (egenskap)
Bunn renne

Z (egenskap)
Bunn kum

Avløpskum

Vannkum

5.5.4. Inntak, utslipp, forgrening, anboring og bakkekran, skal måles med X, Y og Z utvendig
topp rør (se figur 1). Ved forgrening/anboring er det hovedledning som skal måles (se
figur 3).
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Figur 3 Innmåling av forgreining og anboring (plan)
X, Y og Z

X, Y og Z

6. «Som bygget» tegning
I tillegg til en datafil (SOSI/GML) med innmålingsdata skal det leveres en tegning i pdf i målestokk
1:500 eller større som viser ledningsanlegg og installasjoner slik de er utført. Ved større
prosjekter med mye innmålingsdata kan det være flere tegninger. Betingelsen er at tegningene
skal være godt lesbare.
Det skal tydelig fremgå hvilke ledninger/kummer som er nye, hvilke ledninger som er fjernet og
evt. ledninger som ikke er fjernet men tatt ut av drift.
Både datafilen (SOSI/GML) og tegningen skal vise ledningsinformasjon som fall, dimensjon,
anleggsår, materialspesifikasjoner, kumnummer, installasjoner og annen aktuell informasjon. All
informasjon i datafilen skal korrespondere med informasjonen i den vedlagte tegningen.
Alle installasjoner nevnt i kapittel 5.5. skal nummereres slik at hver og en tildeles et unikt
nummer. Tiltakshaver må påse at nummereringssystemet bygges opp slik at det stemmer
overens med nummerering i SOSI-filen/GML-filen. Nummereringen skal fremgå av den vedlagte
tegningen.
Samme nummereringssystem skal benyttes ved fotografering og ved utarbeidelse av kumkort.

7. Kumkort
Det skal utarbeides og leveres digitale kumkort for følgende installasjoner:
• Kum
• Sandfangskum
• Pumpestasjon/pumpekum
• Overløp
• Hydrant
• Olje-, fett- og slamutskiller
Mal for kumkort (bilag B) skal benyttes som minimumsløsning. Andre digitale kumkort kan evt.
aksepteres av VA-ansvarlige. Malen kan fås i digital versjon av oppdragsgiver. Kumkortene kan
tegnes manuelt og skannes.
Kumkortene skal nummereres i henhold til nummereringssystemet på «Som bygget» tegningen.
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Alle felt skal fylles ut der det er aktuelt. Kumkortet skal vise retning (fra kum og til kum) og
plassering av alle ledninger inn og ut av kummen. Hver ledning skal nummereres i skissen og
beskrives nærmere nederst i skjemaet med material, dimensjon, osv. Løp i kummen som ikke er i
bruk skal tegnes og merkes” Ikke i bruk”.
I tillegg skal plassering av utstyr fremgå. Utstyr skal tegnes med symboler i henhold til bilag D og
nummereres. Hvert utstyr skal beskrives nærmere nederst i skjemaet.
Se forøvrig eksempel på ferdig utfylt kumkort for vannkum (bilag C).

8. Digitale bilder
VA-ledningsnettet skal fotograferes med digitalt kamera både med et oversiktsbilde (med
omgivelsene) og et detaljbilde ned i kummen (tatt i luftperspektiv). Alle bildene skal være
orientert mot nord, dvs. at opp på bildet peker mot nord.
Alle installasjoner nevnt i kapittel 5.5 skal fotograferes. I tillegg skal det fotograferes bend med
forankring, påkoblinger, materialoverganger eller andre endringer i grøft (som vil bli tildekket og
vanskelig tilgjengelig i ettertid). Tilsvarende gjelder også for kulvert eller varerør.
Bildene skal leveres digitalt. Bildene skal tydelige vise alt utstyr i kummen, og være skarpe og ha
god billedkvalitet. Filstørrelsen skal i utgangspunktet begrenses til ca.1 MB, billedstørrelse ca
1200x800 pixler. Bildene skal godkjennes av VA-ansvarlig. Filene skal navngis med nummer i
henhold til nummereringssystemet på «Som bygget» tegning/kart og kumkort. Georefererte
bilder er ønskelig.

9. Kontrollskjema for registrering
Utførende skal fylle ut kontrollskjema (bilag E) som en kontroll på at nødvendig dokumentasjon
foreligger. Eventuelle avvik i forhold til kravene i dette dokumentet skal fremgå av
kontrollskjemaet. Kontrollskjemaet skal leveres til kommunen sammen med dokumentasjon
nevnt her digitalt på minnepenn.
Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålinger, hvilket utstyr som har
vært benyttet og hvilke fastmerker som har vært brukt som grunnlagspunkt.
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10. Bilag
Bilag A: Temakoder (SOSI-standarden)
Følgende temakoder benyttes:
Temakode
8201
8202
8203
8204
8205
8210
8250
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8260
8261
8262
8263
8264
8267
8268
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287

Objekttype
Linje
Linje
Linje
Linje
Linje
Linje
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt
Punkt

Beskrivelse
Vannledning
Avløp Felles
Spillvannsledning
Overvannsledning
Drensledning
Hjelpelinje VA
Kum
Basseng
Sluk
Hydrant
Grenpunkt
Gategutt
Hydrofor
Inntak
Kran
Oljeutskiller
Overløp
Pumpestasjon
Reduksjon
Renseanlegg
Sandfangskum
Septiktank
Slamavskiller
Fettutskiller
Hjelpepunkt
Sprinkleranlegg
Påkoplingspunkt
Tank VA
Trasepunkt Ledn
Utslipp
Ventilpunkt
Brannventil
Stengeventil
Reduksjonsventil
Utviser
Lufteventil
Mengdemåler
Tilbakeslag ventil

Forklaring/definisjon
Spillvann og overvann
Tett ledning for overvann
Perforert ledning for overvann
OV-anlegg (omriss) m.m.
Kum
Uten sandfang
Forgrening utenfor kum

Inntak av råvann
Stoppekran/bakkekran

Pumpestasjon eller pumpekum
Kum med reduksjonsventil
Sandfangskum

Påkobling av stikkledning (anboring)

Utløpspunkt for avløp og overvann

I kum
Blindflens
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Bilag B: Mal for kumkort (valg med nedtrekksmenyer)

KUMKORT - Registreringsskjema

Gult felt fylles ut av kommune

Som bygget
kum nr.:

Som bygget
tegning nr.:

Kum id.:

Rev. tegn. dato:

Velg dato

Reg. dato:

Velg dato

Innlagt dato:

Velg dato

Eier:

Velg eier

Anleggs år:

Velg dato

Utbygger:

Alle felt skal fylles ut/velges fra rullgardin -meny.

Geografiske data
Adresse/gatenavn

Hus nr.

Gnr. & Bnr.

Beliggenhet

X – Koordinat:

Kum synbarhet

Velg synbarhet

Y – Koordinat:

X & Y Målemetode

Velg kvalitet

Annet:

Høyde topp lokk (moh.):

Z - målemetode

Velg kvalitet

Annet:

Høyde bunn kum (moh.):

X & Y nøyaktighet (cm):

Velg beliggenhet

Z - nøyaktighet (cm):

Kumdata
Kumtype

Tilstand

Kumform

Kjegle

Byggemetode

Kumlokk

Velg kumtype

Velg tilstand

Velg kumform

Velg kjegle

Velg metode

Velg lokk

Annet:
Diameter (mm):
Status:

Mellomdekk

Bredde (mm):

Stige

Drenering

Sluk lokk

Velg status

Velg dekk

Lengde (mm):

Velg stige

Velg drenering

Velg lokk

Dim.

Høyde (moh)

Annet:

Trykklasse

SDR

Utstyr i kum
Nr.

Utstyrstype

Status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Ledningsdata
Nr.

Ledn. type

Status

Mater.

Dim.

Velg type
Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.

Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.
Velg et element.

Fra

Til

Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.

Kommentarer
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OVERSIKTSKART

KUM FOTO

KUMTEGNING/SKISSE
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Bilag C: Eksempel på utfylt kumkort

KUMKORT - Registreringsskjema
Som bygget
kum nr.:

Gult felt fylles ut av kommune

Som bygget
tegning nr.:

VO2

Kum id.:

56230

Rev. tegn. dato:

20.07.2018

Eier:

Velg eier

Reg. dato:

26.10.2018

Anleggs år:

01.01.2018

Utbygger:

Maskin AS

Innlagt dato:

Velg dato

Alle felt skal fylles ut/velges fra rullgardin-meny.

Geografiske data
Adresse/gatenavn
Setskogveien

Hus nr.

Gnr. & Bnr.

Beliggenhet
Fortau

1

75/351

X – Koordinat:

6645795,18

Kum synbarhet

Fult ut synlig

Y – Koordinat:

637450,76

X & Y Målemetode

Høyde topp lokk (moh.):

158,01

Z - målemetode

Høyde bunn kum (moh.):

155,10

X & Y nøyaktighet (cm):

3

Z - nøyaktighet (cm):

3

GPS/GNSS fasemåling
RTK
GPS/GNSS fasemåling
RTK

Annet:
Annet:

Kumdata
Kumtype

Tilstand

Kumform

Kjegle

Byggemetode

Kumlokk

Trykkum

Meget god

Rund

Rund kjegle

Prefabrikert Betong

Jern

Annet:
Diameter (mm): 1200
Status:

Mellomdekk

Bredde (mm):

Stige

Drenering

Sluk lokk

Ny

U. mellomdekk

Lengde (mm):

Med stige

Overvannsledning

Velg lokk

Dim.

Annet:

Utstyr i kum
Nr.

Utstyrstype

Status

A

Brannventil

Ny

Høyde (moh)
126,20

B

Stengeventil sluse

Ny

126,15

C

Stengeventil sluse

Ny

126,12

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Velg utstyr.

Velg status

Ledningsdata
Nr.
1
2

Ledn. type
Vann

Vann

Status
Ny

PVC

Dim.
110 mm

PVC

110 mm

Velg status

Velg mater.

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status

Velg mater.

Velg type

Velg status
Velg status

Velg mater.
Velg mater.

Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.

Velg type
Velg type

Velg type

Kommentarer

Ny

Mater.

Trykklasse
PN16
Nominelt
trykk
PN16
Nominelt
trykk
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.

SDR

Fra

Til

Nedmål (m)

SDR 11

56213

56230

1,91

SDR 11

56213

56230

Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
Velg et
element.
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Bilag D: Symbol for utstyr i kum

Utstyr

Symbol

Utstyr

Ledning

Mengdemåler

Blindflens vertikal

Trykkmåler

Blindflens horisontal

Reduksjonsventil

Brannventil

Kran (stoppekran)

Brannventil m/ stengeventil

Lufteventil

Stengeventil

Ledningslokk

Pumpe

Utviser

Overgang

Utviser m/ stengeventil

Symbol

Terskel (overløp)
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Bilag E: Kontrollskjema for registrering
Dette skjemaet skal fylles ut av utfører og leveres sammen med annen dokumentasjon og vedlegges alle
dataleveranser.

Kontrollskjema for registrering

Prosjektnavn

Prosjekt

Beskrivelse

Adresse

Eiendom/
byggested

Postnr

Gnr

Bnr

Poststed

Festenr

Seksjonsnr

Foretak

Utfører av
innmåling
og dok.

Adresse

Postnr

Kontaktperson

Telefon

Poststed

Mobil

Følgende dokumentasjon foreligger (kryss av i venstre kolonne og beskriv):
Koordinatsystem og høydedata:

Innmålingsdata (SOSI)
«Som bygget» tegning
Kumkort
Innmåling
og dok.

Digitale bilder

Antall:
Antall:
Antall:
Navngi og definer:

Brukt fastmerke
Merknader (bruk evt. eget ark)
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Utførers underskrift

Utfører i blokkbokstaver

Bilag F: Innmålingspunkter
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