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FORORD

Asplan Viak avd. Drammen har vært engasjert av
å utarbeide en rapport og et miljøregnskap
Helgedagsrud har vært Porsgrunn kommunes
har sammen med Stig Hernholm

Kristian og Ola Sandum i NoDig
om det konkrete prosjektet som trekkes frem i rapporten og om metodene generelt. Morten
Engelstad i graveentreprenørfirmaet Arne Engelstad as har
samme prosjektet, beregningsgrunnlag for åpen grøft
beregningene.

Ola Stedje Hanserud ved Bioforsk Jord og Miljø på Ås har arbeidet
indikatorene og parametrene i
utarbeidet spørreskjema til bruk ved intervju av beboere i et anleggsområde. Guttorm
Jakobsen i Advokatfirmaet Haavind as har skrevet kapittel
betraktningene relatert til problemstillingen
rådgivningsfirmaet CO2focus har
avsnitt 8.3.

Arve Hansen (Asplan Viak as)
rapporten og har skrevet kapittel 5 om konkurranseutsetting og offentlig a
omtalene av de ulike prosjektene som nevnes i
bidratt med opplysninger om prosjektet det legges mest vekt på i rapporten og vært med på
utregningene i miljøregnskapet.
Viak og hatt hovedansvaret for rapporten

Før endelig utgave av rapporten er det sendt ut et høringsutkast til
høringsgruppe, i tillegg til de som har vært involvert i rapporten.
konstruktive tilbakemeldingene som har gjort innholdet i rapporten enda bedre. Norsk Vann
v/ Trond Andersen og SSTT v/ Magnar Sekse har, i tillegg til å være en hørings
referansegruppe, bidratt økonomisk til arbeidet med rapporten.

Drammen, 31.05.2010

__________________
Oppdragsleder

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

har vært engasjert av Porsgrunn kommune - Kommunalteknikk
pport og et miljøregnskap for sammenlikning av NoDig og åpen grøft

Porsgrunn kommunes kontaktperson for oppdraget.
sammen med Stig Hernholm også vært kommunens bidragsyter i arbeidet.

Dig-entreprenørfirmaet Sandum as har bidratt med opplysninger
om det konkrete prosjektet som trekkes frem i rapporten og om metodene generelt. Morten
Engelstad i graveentreprenørfirmaet Arne Engelstad as har bidratt med opplysninger

, beregningsgrunnlag for åpen grøft og om maskintyper til bruk i

Bioforsk Jord og Miljø på Ås har arbeidet frem de ulike
indikatorene og parametrene i miljøregnskapet, som han omtaler spesielt i kapittel 7

idet spørreskjema til bruk ved intervju av beboere i et anleggsområde. Guttorm
Jakobsen i Advokatfirmaet Haavind as har skrevet kapittel 6, som er de juridiske

ne relatert til problemstillingen. Naomi Sørsdahl og Per Otto Larsen
focus har bistått med beregningene av klimagassutslipp og

as) var, sammen med Ole Helgedagsrud, initiativtaker til
kapittel 5 om konkurranseutsetting og offentlig anskaffelse, samt

omtalene av de ulike prosjektene som nevnes i kapittel 9. Kristin Hamre (Asplan Viak as) har
bidratt med opplysninger om prosjektet det legges mest vekt på i rapporten og vært med på
utregningene i miljøregnskapet. Geir Henning Hansen har vært oppdragsleder for Asplan

og hatt hovedansvaret for rapporten.

Før endelig utgave av rapporten er det sendt ut et høringsutkast til en ekstern
høringsgruppe, i tillegg til de som har vært involvert i rapporten. Vi er takknemlig for alle de

uktive tilbakemeldingene som har gjort innholdet i rapporten enda bedre. Norsk Vann
v/ Trond Andersen og SSTT v/ Magnar Sekse har, i tillegg til å være en hørings
referansegruppe, bidratt økonomisk til arbeidet med rapporten.

__________________
Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG

”NoDig” er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving, og er
benyttet i Norge i over 30 år. Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig og
kompetansemessig, takket være engasjerte ledningseiere, entreprenører, produktleverandører,
rådgivere og den skandinaviske NoDig-foreningen SSTT.

Når en oppdragsgiver planlegger en ledningsfornyelse av et visst omfang, bør det alltid
gjennomføres et forprosjekt hvor miljø- og samfunnsmessige konsekvenser vurderes. Lov om
offentlige anskaffelser sier at det skal tas hensyn til dette.

Konkurranseutsetting av NoDig-prosjekter anbefales utført etter prinsippet om ”modifisert
totalentreprise”, det vil si en nøyaktig beskrivelse av eksisterende forhold, spesifiserte krav til
produkter, og krav til ferdig installasjon. Tildelingskriterier danner grunnlaget for å velge det
økonomiske, og miljø- og samfunnsmessige mest fordelaktige tilbudet. Unnlatelse av å ta i bruk
NoDig-metoder ved gravearbeider / fornyelse av infrastruktur kan medføre erstatningsansvar
etter naboloven, alt ettersom hvorvidt forholdene ligger til rette for at en slik metode ville ha vært
egnet. Tiltakshavere bør derfor alltid vurdere om oppgaven kan løses ved bruk av NoDig-
teknologi, og hvis nei kunne gi en nærmere begrunnelse for hvorfor slik teknologi på det aktuelle
tidspunktet ikke skulle være egnet.

Et miljøregnskap tar for seg de miljømessige effektene ved et gitt tiltak eller en bestemt drift. Å
beregne kostnadene ved miljøeffekter kan imidlertid være både en usikker og tidkrevende øvelse,
og alternativt kan miljøeffekter beskrives med de enhetene de kan måles i. Utover de rene
miljøeffektene er det også ofte andre aspekter ved tiltak som påvirker samfunnet i et sosialt
perspektiv. I et utvidet miljøregnskap er formålet å gi oss et bedre grunnlag for å kunne
sammenlikne ulike NoDig-metoder og konvensjonell graving / åpen grøft. Ved å inkludere både
miljø- og samfunnsmessige aspekter sammen med de økonomiske sidene ved tiltaket gjennom
bruk av utvalgte indikatorer og parametre, belyses de tre vanligste hovedkategoriene av effekter:
miljø, samfunn og økonomi.

Gjennom utarbeidelse av et utvidet miljøregnskap for et konkret NoDig-prosjekt i Porsgrunn
kommune med fornyelse av en 960 meter lang hovedvannledning, som ble utført 2008,
sammenliknes NoDig (utblokking) og konvensjonell graving / åpen grøft med hensyn på miljø,
samfunn og økonomi. I følge disse beregningene vil bruk av NoDig redusere CO2-utslippet /
klimabelastningen med ca. 87 %. Dette henger sammen med redusert grave- og transportbehov,
pukkforbruk, mengde overskuddsmasser, og dermed drivstofforbruk med 80-90 %. Lokal
luftforurensning og belastning på sårbare naturområder vil også reduseres. Beboere forskånes
for langvarig anleggsvirksomhet ved at beslaglagt areal og anleggstrafikk reduseres med 80-90
%. Opplevelse av helseplager som støy og støv, redusert sikkerhet og påvirkninger relatert til
bosted, eiendom og adkomst kan kartlegges ved bruk av spørreundersøkelse. Forslag til
intervjuskjema er laget i forbindelse med dette prosjektet, se vedlegg.

Omtale av andre eksempler på NoDig, hvor enten det gamle røret benyttes eller det etableres
nytt rør i ny trasé, viser økonomiske besparelser også i landbruksområder og boligfelt med
mange stikkledninger. Det kan likevel være grunner til at en kommune velger konvensjonell
utskifting ved full oppgraving. Andre referanser viser også at NoDig har store miljømessige
fordeler, noe som fremkommer i forskningsartikler og utarbeidelse av kalkulatorer for beregning
av utslipp.
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1 INNLEDNING

”NoDig” er en fellesbetegnelse på ledningsfornyelse med
minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over 30 år.
Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig
og kompetansemessig. Ledningseiere, entreprenører,
produktleverandører og rådgivere har engasjert seg i prosjekter
og på kurs, seminar og fagtreff. Den skandinaviske NoDig-
foreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless
Technology) har også bidratt sterkt med informasjonsspredning
og inspirasjon i Norge, Sverige og Danmark i over 20 år.

Denne rapporten forsøker å belyse noen av fordelene ved NoDig i forhold til konvensjonell
graving / åpen grøft, og vi har valgt å gjøre dette ved å ta utgangspunkt i et konkret prosjekt
med fornyelse av en hovedvannledning i Porsgrunn kommune 2008.

Porsgrunn kommune har jobbet med NoDig-utførelser på vann- og avløpssystem siden tidlig
på 1990-tallet. I det konkrete prosjektet, som refereres til som ”Skjelsvik-prosjektet”, var
derfor utførelse med utblokking og innføring av helsveiset PE-rør allerede bestemt på
forhånd, med bakgrunn i kommunens erfaringer med NoDig-metoder og kunnskap om
utfordringene langs traséen. Traséen og datamaterialet fra arbeidet vil bli nærmere beskrevet
i kapittel 8. For å få en reell sammenlikning mellom NoDig og åpen grøft i Skjelsvik har vi
med hjelp fra graveentreprenør beregnet kostnader og miljøeffekter ved å fornye den samme
traséen som om den skulle vært skiftet ut ved graving.

I mange år har ”miljø” blitt diskutert i forbindelse med ledningsfornyelse, uten at miljøeffekter
foreløpig er tallfestet i særlig grad i norsk sammenheng. I dette prosjektet tar vi sikte på en
reell sammenlikning av direkte og indirekte kostnader, ressursbruk, masseforflytning,
transport, etc., mellom NoDig-utførelse og åpen grøft, med mål om blant annet å presentere
et utvidet miljøregnskap for begge metoder.

Andre metoder som er brukt for å vurdere miljøeffekter av bestemte tiltak er blant annet
nytte-kostnadsanalyse, livssyklusanalyse, og multikriterieanalyse. Av disse har foreliggende
sammenlikning mest til felles med multikriterieanalyse ved at vi ser på multiple indikatorer
uten å prøve å verdsette disse i kroner, slik som nytte-kostnadsanalyse. Sammenlikningen
og de utvalgte indikatorene beskrives generelt i kapittel 7 og anvendes i kapittel 8.

Vurdering av miljø- og samfunnsmessige konsekvenser er relevant i forhold til offentlige
anskaffelser og konkurranseutsetting av prosjekter. Metodevalg og gjennomgang av et
prosjekts ulike faser vil bli gitt i kapittel 5.

Skader og ulemper for berørte personer og bedrifter i forbindelse med gravearbeider kan
medføre økonomiske tap. Spørsmålet om i hvilken grad dette har erstatningsrettslig vern og
om hvilken betydning ny teknologi kan ha for ansvarsspørsmålene, spesielt relatert til
naboloven, vil bli gjennomgått i kapittel 6.

Forskjeller ved metodene NoDig og åpen grøft fremkommer også i kapittel 9 med eksempler
fra flere kommuner, samt i referansene som nevnes i kapittel 10.
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2 DEFINISJONER OG FORKORTELSER
CO2 Kjemisk formel for karbondioksid, en naturlig gass som dannes når

organisk materiale råtner eller brenner, og karbon frigjøres og binder seg
til oksygen i luften. Dannes også ved forbrenning av kull, olje og gass.1

CO2-ekvivalenter Ulike klimagassers drivhuseffekt omregnet til den drivhuseffekt CO2 har.2

Drivhuseffekten Planetens evne til å holde på varmen den mottar fra solen. Solstråler
slipper inn, luft og jord og vann varmes opp, og atmosfæren, eller
”glasstaket i drivhuset”, hindrer at all varmen forsvinner.3

Drivhusgasser Også kalt klimagasser. Dette er gasser som øker drivhuseffekten, og
dermed fører til global oppvarming og klimaendringer.4

Livssyklusanalyse (LCA) Et tekniskvitenskapelig verktøy til kartlegging og evaluering av
miljøpåvirkninger og konsekvenser av alle aktiviteter i et anleggs
livssyklus.5

Miljøregnskap Beregning og vurdering av de miljømessige effektene ved et gitt tiltak eller
en bestemt drift.

NoDig Ledningsfornyelse med minimal eller ingen graving, ved fornyelse av
eksisterende rør, eller etablering av nytt rør i ny trasé.

Norsk Vann En ikke-kommersiell bransjeorganisasjon for vann- og
avløpsvirksomhetene i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle
visjonen om rent vann ved å sikre bransjen optimale rammevilkår og
legge til rette for en kostnadseffektiv kunnskapsutvikling og
kunnskapsdeling.6

SSTT Scandinavian Society for Trenchless Technology. Ble etablert med det
formål å finne og utbre, samt forske i og utvikle nye teknikker for
rehabiliterings- og installasjonssystemer uten graving.7

Strømperenovering Ledningsfornyelse med NoDig-metode for etablering av ny fôring i
eksisterende rør. Det benyttes en fabrikkfremstilt, fleksibel filt-/
glassfiberduk tilpasset aktuell rørdimensjon og impregnert med
kunstharpiks, som installeres og utherdes i eksisterende rør som en
selvbærende fôring.

Styrt boring NoDig-metode for etablering av nytt rør i jomfruelige løsmasser. Det føres
frem en styrbar stålstreng i aktuell trasé, som tilbaketrekkes sammen med
rørstreng ved opprømming / evakuering av jordsmonn tilsvarende nytt rør.

Utblokking Ledningsfornyelse med NoDig-metode for etablering av nytt, helsveiset og
strekkfast rør i eksisterende rør. Nytt rør kan ha samme, mindre, større
eller vesentlig større dimensjon enn eksisterende rør. Alle rørtyper,
materialer og dimensjoner kan utblokkes. Nytt rør påmontert en konisk
rørutvider splitter / utvider det gamle røret og fortrenger omfyllingsmasser.

Utskifting med åpen grøft Ledningsfornyelse ved konvensjonell graving av grøft og etablering av
nytt rør, til erstatning for det gamle røret.
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3 PROSJEKTSAMARBEID

3.1 Prosjekteiere

Det er inngått avtale om at Porsgrunn
Norsk Vann og SSTT Norge. Prosjektet

Tabell 1: Parter i prosjektet

Parter
Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk
Norsk Vann, Ledningsnettgr
SSTT Norge
Asplan Viak as
Sum:

3.2 Arbeidsgruppe

Det ble etablert en arbeidsgruppe som

Tabell 2: Arbeidsgruppa

Oppgave Aktører

Prosjekt-
kompetanse

Porsgrunn kom

Asplan Viak
Sandum as
Arne Engelstad as

Miljøkompetanse Bioforsk Jord og Miljø
Klimaregnskap CO2focus as
Jus Advokatfirmaet
Rapport Asplan Viak
Hørings- /
referansegruppe

SSTT Norge
Norsk Vann v/ Ledningsnett

Foto 1: Fra oppstartsmøtet 25/8
Bak fra venstre: Stig Hernholm,
Kristian Sandum, Geir Henning
Hansen, Morten Engelstad. Foran fra
venstre: Arve Hansen, Ola Stedje
Hanserud og Ole Helgedagsrud.

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

PROSJEKTSAMARBEID

avtale om at Porsgrunn kommune administrerer prosjektet, med bidrag fra
Prosjektet har vært finansiert på følgende måte

Økonomi
Kommunalteknikk Kr 100.000,-

Ledningsnettgruppa Kr   50.000,-
Kr   50.000,-
Kr   50.000,-
Kr 250.000,-

en arbeidsgruppe som har bidratt i prosjektet:

Kontaktpersoner

Porsgrunn kommune Ole Helgedagsrud
Stig Hernholm

Asplan Viak as Arve Hansen
as Kristian Sandum

Arne Engelstad as Morten Engelstad
Bioforsk Jord og Miljø Ola Stedje Hanserud

as Naomi Sørsdahl, Per Otto Larsen
Advokatfirmaet Haavind as Guttorm Jakobsen
Asplan Viak as Geir Henning Hansen
SSTT Norge Magnar Sekse
Norsk Vann v/ Ledningsnettgruppa Trond Andersen

: Fra oppstartsmøtet 25/8-09
Bak fra venstre: Stig Hernholm,
Kristian Sandum, Geir Henning
Hansen, Morten Engelstad. Foran fra
venstre: Arve Hansen, Ola Stedje
Hanserud og Ole Helgedagsrud.

9

Asplan Viak AS

kommune administrerer prosjektet, med bidrag fra
på følgende måte:

Ole Helgedagsrud

Morten Engelstad
Ola Stedje Hanserud

, Per Otto Larsen
Guttorm Jakobsen
Geir Henning Hansen
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4 FORMÅL

Dette prosjektet skal sammenli
konsekvenser i forbindelse med
utførelse ved utskifting, fornyelse eller etablering av vann
amerikanske studier av konkrete ledningsanle
med fra norske forhold – kun utført som teoretiske betraktninger
Det er et klart mål i denne rapporten
enkelt å fremskaffe i et planlagt
bidra til økt bruk av prinsippet med miljøregnskap, og bidra til en enda bedre modell.

Viktige momenter i vurderingene er:

Økonomi
Anleggstid
Transportkostnader /
drivstofforbruk
Trafikkregulering /
omkjøringsveier

Følgende personer og uttalelser har vært viktig inspirasjon f
med denne rapporten: Magnar Sekse er fagdirektør i vann
kommune og leder av SSTT. Han uttrykker følgende offensive holdning:

Guttorm Jakobsen i Advokatfirmaet Haavind as
avløpsrelaterte spørsmål.  Med referanse til Naboloven

Ved at både SSTT og Norsk Vann
involvert i vurderinger og synspunkt.
Bergen mai 2010, slik at hele det
videre arbeidet.

”Ved ledningsfornyelse søkes primært
NoDig. Hvis det ikke er mulig, velges
konvensjonell graving.”

”Ethvert graveinngrep må vurderes nøye
før anleggsutførelse, og NoDig
bør inngå i denne vurderingen.”

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

sammenlikne økonomiske-, juridiske-, miljø- og samfunnsmessige
i forbindelse med henholdsvis konvensjonell graving / åpen grøft

utskifting, fornyelse eller etablering av vann- og avløpsledninger
amerikanske studier av konkrete ledningsanlegg er slike beregninger – så

kun utført som teoretiske betraktninger i akademisk sammenheng.
i denne rapporten å fremlegge et beregningsgrunnlag som er relativt

enkelt å fremskaffe i et planlagt utskiftings- eller rehabiliteringsprosjekt. Dette
bidra til økt bruk av prinsippet med miljøregnskap, og bidra til en enda bedre modell.

vurderingene er:

Massetransport / pukkforbruk
Abonnentenes oppfatning av ulemper
Beslaglagt areal (hager, innkjørsler, veier
Kommunens ressursbehov til oppfølging i
anleggsfasen

Følgende personer og uttalelser har vært viktig inspirasjon for oss til å sette i gang arbeidet
Magnar Sekse er fagdirektør i vann- og avløpsetaten i Bergen

Han uttrykker følgende offensive holdning:

       Foto 2: Magnar Sekse, SSTT

i Advokatfirmaet Haavind as har jobbet lenge med vann
avløpsrelaterte spørsmål.  Med referanse til Naboloven uttaler han:

Foto 3: Guttorm Jakobsen,
Advokatfirmaet Haavind as

TT og Norsk Vann bidrar i prosjektet, blir hele den norske VA
involvert i vurderinger og synspunkt. Rapporten ble presentert på SSTT-konferansen i
Bergen mai 2010, slik at hele det skandinaviske VA-miljøet vil kunne engasjere seg i det

”Ved ledningsfornyelse søkes primært
NoDig. Hvis det ikke er mulig, velges

”Ethvert graveinngrep må vurderes nøye
før anleggsutførelse, og NoDig-teknikk
bør inngå i denne vurderingen.”

(Hallingtreff 2009)
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og samfunnsmessige
/ åpen grøft og NoDig-

og avløpsledninger. Foruten
vidt vi er kjent

i akademisk sammenheng.
som er relativt

eller rehabiliteringsprosjekt. Dette håper vi vil
bidra til økt bruk av prinsippet med miljøregnskap, og bidra til en enda bedre modell.

Abonnentenes oppfatning av ulemper
innkjørsler, veier)

Kommunens ressursbehov til oppfølging i

or oss til å sette i gang arbeidet
og avløpsetaten i Bergen

har jobbet lenge med vann- og

bidrar i prosjektet, blir hele den norske VA-bransjen
konferansen i

miljøet vil kunne engasjere seg i det
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5 KONKURRANSEUTSETTING OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

”Livssykluskostnader”, ”universell utforming” og ”miljømessige konsekvenser” er i dag
sentrale begrep ved konkurranseutsetting av offentlige anskaffelser. Av disse fokuserer vi i
denne rapporten på miljømessige konsekvenser.

I Lov om offentlige anskaffelser, § 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø:

Dette betyr at for eksempel en kommune under planlegging av prosjekter skal ta hensyn til
miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av prosjektet. Det står altså ikke at kommunen
kan, men at kommunen skal. Spørsmålene blir da hva et VA-prosjekts miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser er, og hvilke hensyn som skal tas i VA-prosjektets
forskjellige faser.

Et prosjekts miljø- og samfunnsmessige konsekvenser kan være:

Påvirkning av jordsmonnet (forurensning, grunnvannssenkning, etc.)
Påvirkning av klima (utslipp fra kjøretøyer og anleggsmaskiner)
Påvirkning overfor beboere i nærområdet (støy, støv, ulemper, etc.)
Påvirkning av trafikk og offentlige fremkomstmiddel (økte klimautslipp og lokal
luftforurensning)

Miljø- og samfunnsansvar i et prosjekts forskjellige faser:

Forprosjektfasen
Vurdering av de angitte miljø- og samfunnshensyn for ulike traséer og
fornyelsesmetoder.

Detaljprosjektfasen
Miljø- og samfunnsansvar som konkurranseelement mellom entreprenører i utvalgte
tildelingskriterier.

Gjennomføringsfasen
Påse at entreprenør gjennomfører prosjektet i henhold til kontrakt.

”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal
under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader,
universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.”
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5.1 Forprosjekt

5.1.1 Oppgraving og utskifting

Når kommuner står foran en ledningsfornyelse av et visst omfang, bør det gjennomføres et
forprosjekt. Det kan være flere grunner til at ledningsfornyelse ved oppgraving og utskifting
er riktig, som for eksempel ved:

Separeringsbehov
Den gamle avløpsledningen (AF), som fører både spillvann og overvann, ønskes
erstattet av separate ledninger for spillvann (SP) og overvann (OV). Kun i helt
spesielle situasjoner kan dette løses ved utblokking og innføring av to separate rør,
det vil si ved kort strekning, godt ledningsfall, og uproblematiske tilkoplinger på
strekningen.

Dårlig fallforhold
AF-ledning eller SP- / OV-ledninger ligger med for dårlig ledningsfall og / eller
svanker, slik at avløpssystemet ønskes ombygd til et anlegg etter ”dagens krav”.

Fornyelsesbehov for alle hovedledninger og mange tilkoplinger
Man kan tenke seg en grøft med både vann- og avløpsledninger (VL+AF, eller
V+SP+OV), og at avstanden mellom stikkledningstilkoplinger er 10 – 15 meter.
Normalt vil dette medføre så vidt mye oppgraving, at konvensjonell ledningsutskifting
er å foretrekke. Det er imidlertid eksempler på at både SP- og OV-ledninger kan
strømperenoveres, VL kan utblokkes og dermed oppnå en NoDig-løsning med
minimale graveinngrep.

Samordning med andre etater
Ledningsfornyelse sees også ofte i sammenheng med øvrig infrastruktur langs
traséen. Det kan for eksempel være aktuelt med samordnet fremdrift for graving når
el.- og telekabler, fjernvarme, veiutbedring, etc., skal realiseres.

5.1.2 NoDig-utførelse

Dersom man kommer frem til en løsning hvor ledningsfornyelse ved NoDig-metoder kan
være mulig, bør miljøhensyn og samfunnsmessige konsekvenser ivaretas. Det bør listes opp
aktuelle tema som omarbeides til tildelingskriterier i det påfølgende konkurransegrunnlag.
Aktuelle tildelingskriterier, i tillegg til pris, kan være:

Fremdrift og anleggstid
Dette kriteriet gis høy vekt, dersom prosjektet vil påvirke abonnenter og publikum i
særlig grad, eksempelvis forbi skoler, barnehager, i bymiljø, boligfelt, etc. I andre
områder kan fremdrift ha mindre betydning, og kan dermed gis mindre vekt.

Arbeidsopplegg
Det vil alltid være flere måter å angripe et prosjekt på. Derfor er entreprenørens
forslag til arbeidsopplegg interessant, i og med at vedkommende kjenner sitt eget
utstyr best og kanskje kan relatere sitt forslag til erfaringer fra tilsvarende prosjekter.
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Beslagleggelse av areal
Dette påvirker i sterk grad publikums fremkommelighet og ulemper i anleggsfasen.
Publikums oppfatning av VA-etaten gjør seg også utslag i entreprenørens ”ryddighet”
under anleggsgjennomføringen. Vi har sett mange kreative forslag fra entreprenører
som bidrar til minimale forstyrrelser og beslag av viktig terrengoverflate.

Miljø- og samfunnsmessige konsekvenser
Dette er et ”ungt” tildelingskriterium, og vi håper at denne rapporten kan bidra til en
spennende og nyttig utvikling.

5.1.3 Konkurranse mellom metoder

Et forprosjekt er normalt avklarende i forhold til valg av oppgraving / utskifting eller NoDig-
utførelse. Men det kan også være situasjoner hvor man velger å forberede for en
konkurranse mellom disse to fornyelsesprinsippene. Et konkurransegrunnlag med
prosjekterte løsninger for oppgraving / utskifting, alternativt NoDig-utførelse, har i flere
situasjoner vist seg å være en spennende konkurranseform. Et eksempel på dette fremgår
av kapittel 9.1.1.

Det er også eksempler på konkurranse mellom NoDig-metoder. Her nevnes prosjektet ”Tord
Pedersens gate” i Drammen kommune, hvor eksisterende DN 150 vannledning ble fornyet
med CompactPipe i konkurranse med utblokking / PE-rør-innføring. I konkurransegrunnlaget
ble CompactPipe (PE100, SDR 17, C= 1,25) angitt med en kvalitet tilsvarende 60 % av et
standard PE-rør (PE100, SDR 11, C= 1,6) under tildelingskriteriet ”Rørkvalitet”. Eksemplet
viser sammenlikning av metoder med forskjellig teknisk kvalitet.

5.2 Detaljprosjekt

Konkurranseutsetting av NoDig-prosjekter anbefales utført etter prinsippet om ”modifisert
totalentreprise”. Med dette menes nøyaktig beskrivelse av eksisterende forhold, spesifiserte
krav til produkter, og krav til ferdig installasjon. Bakgrunnen for dette er metodenes raske,
tekniske utvikling og entreprenørenes kunnskapsutvikling av installasjonsprosedyrer.

Ved konkurranseutsetting av tradisjonell graving og utskifting av ledningsnett, benyttes
normalt NS3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Dette bidrar til
entydige krav overfor entreprenører, som har årelang erfaring med denne type arbeider.

For NoDig-løsninger går utviklingen så vidt raskt, at det er svært vanskelig å nedfelle og
distribuere spesifiserte beskrivelser i henhold til Norsk Standard. Det anbefales derfor at
NoDig-prosjekter beskrives som ”modifisert totalentreprise”, med tilhørende tekniske
bestemmelser og henvisninger til VA- / Miljøblad. Sistnevnte har vist seg svært nyttige som
henvisninger i kommunale VA-normer, og kan raskere revideres og følge utviklingen.

Forprosjektet danner grunnlaget for detaljprosjektet. Dermed har man føringer for aktuelle
tildelingskriterier, det vil si grunnlaget for å velge det mest fordelaktige tilbudet.
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5.2.1 Eksisterende forhold

Beskrivelse av eksisterende forhold er avgjørende for entreprenørens forståelse av
oppgaven. Av viktige opplysninger nevnes:

Rørtilstand
Basert på rørinspeksjon, alder, type, opplysninger om reparasjoner og utbedringer,
etc.

Kummer
Kumtyper, dybder, krav til ferdig resultat, etc.

Tilkoplinger
Antall, beliggenhet, krav til ferdig resultat, etc.

Kapasitet og provisorisk forsyning
Oversikt over vannføring, antall abonnenter, ivaretakelse av vannføring i ledning
inklusive tilknyttede abonnenter, eventuelt brannvannsbehov, etc.

Grunnforhold
Utførte grunnundersøkelser, opplysninger om grunnvannsstand, informasjon om
rørenes omfyllingsmasser, innslag av fjell, grøftebredde, etc.

Ledninger, kabler
Kabelkart fra aktuelle kabeletater, ledningskartverk, etc.

5.2.2 Avvik i utførelsesfasen

Under gjennomføring av et NoDig-prosjekt kan det oppstå uforutsette situasjoner. Det er ikke
alle opplysninger om eksisterende forhold som er mulig å fremskaffe før igangsetting av
prosjektet. Eksempelvis:

To rør i grøfta kan ha mindre avstand, enn det som fremgår av kumregistreringer.
Grunnforholdene kan avvike i forhold til utførte, punktvise grunnundersøkelser.
Ukjente, kryssende ledninger.
Ukjente anboringer og avvinklinger / bend: Dette gjelder for vannledninger, da det
normalt ikke foretas innvendig kontroll i prosjekteringsfasen.
Ukjente omstøpinger av eksisterende rør.

Det er en forutsetning at byggeleder har god kunnskap om aktuell metode, og har satt seg
godt inn i ledningsnettets funksjon i området. Erfaringsmessig er det også svært verdifullt
med en løsningsorientert entreprenør i slike situasjoner, hvor avviksbehandlingen
nødvendigvis må skje i nært samarbeid mellom aktørene. Man kan på mange måter si at
NoDig-utførelse er noe mer uforutsigbar enn konvensjonell graving. Men de kommuner som
har fått god ”trening” i respektive NoDig-metoder, har også blitt flinkere til å se metodenes
store potensiale fremfor deres begrensninger.
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6 JURIDISKE BETRAKTNINGER

6.1 Innledning

Konvensjonelle gravearbeider i kommunale gater i forbindelse
med oppgradering av gaten, utskiftning av ledninger og kabler
mv. kan føre til ulike typer skade og ulemper for berørte private
personer og bedrifter.

For næringslivet vil gravearbeider kunne medføre omsetningstap,
som følge av vanskeliggjort atkomst for varetransport og kunder i
anleggsperioden. Anleggsarbeidene kan også medføre støy og
støvplager mens de pågår.

Det oppstår derfor regelmessig spørsmål om i hvilken grad påviselig økonomisk tap som
følge av skader og ulemper under arbeidets utførelse har erstatningsrettslig vern. Det
oppstår i den forbindelse også et spørsmål om hvilken betydning ny teknologi på området for
rehabilitering av ledninger/rør kan ha for ansvarsspørsmålene. Dette er temaet for kapittel 6
der nabolovens regler og rettspraksis på området vil bli gjennomgått nærmere.

6.2 Nabolovens § 2.

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15, § 2 lyder som følger:

”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade
eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for
farleg.

I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er
teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller
ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.

 I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg
etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks-
eller driftsmåtar på slike stader.

Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som
urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva  som berre
eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.”
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Etter nabolovens § 2 kan tiltakshaver bli ansvarlig for ulemper og skader for naboer på to
alternative grunnlag. Det ene grunnlaget er at skaden er å anse som urimelig. Det andre
grunnlaget er at skaden er å anse som uturvande eller unødvendig.

Den rettslige reguleringen av spørsmålet om ansvar etter naboloven § 2 består i første rekke
av en interesseavveiing mellom hensynet til handlefrihet og eierrådighet på den ene side,
opp mot hensynet til naboene på den annen.

Spørsmålet er når naboens interesser er så tungtveiende at ulempen eller skaden er
”urimelig”.

Forskjellen mellom urimelig og uturvande, kan kort fremstilles slik at kjerneområdet for
”urimeleg” er at ulempen for naboene er for stor til at den kan tåles, mens kjerneområdet for
”uturvande” er at ulempen er større enn nødvendig.

6.3 Nabolovens § 5.

Bestemmelsen må sees i sammenheng med lovens § 5 som lyder som følger:

Kjerneområdet for både nabolovens §§ 2 og 5 vil først og fremst være der bygge- og
anleggsarbeider i tilknytning til graving i gaten fører til direkte skadeforvoldelse på
naboeiendom.

6.4 Direkte skadeforvoldelse på fast eiendom

Dette kan være direkte sprengningsskader, eller at anleggsmaskiner ødelegger deler av
naboeiendom. Det kan også være setningsskader på naboeiendom, som følge av utrasing
eller som følge av innlekking av grunnvann fra naboeiendommen.

Oslo kommune har for eksempel i flere dommer blitt holdt erstatningsansvarlig for
setningsskader på overflateeiendommer i forbindelse med anleggelse av VEAS-tunnelen fra
Oslo til Asker, som ble anlagt på 70-tallet. Det kan her vises til Eidsivating lagmannsretts
dom av 22. desember 1993.

Oslo kommune anla i 1979 en avløpstunnel gjennom Majorstuaområdet, 40 meter under
bakken. Fra 1984 oppstod det betydelige sprekker og skjevheter i en boligbygning 25 meter
unna. Skadene var forårsaket av at grunnen ble drenert. Dette førte til at poretrykket i
leirlaget under bygningen sank, og derav oppsto det setninger i grunnen. Antatt at skadene
på bygningen i sin helhet innebar overskridelse av grannelovens tålegrense. Det ble
imidlertid gjort fratrekk for vanlige vedlikeholdskostnader.

”ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande, utan å syta for
turvande føregjerder mot utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna slikt på
granneeigedom.”
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Det kan også vises til dom av Borgarting lagmannsrett 10. mars 1999. Saksforholdet var her
at det som følge av fremføring av avløpstunnel under Oslos vestre bydeler i midten av 1970
årene, utviklet seg setningsskader mv. på Ekely borettslags eiendommer i området
Gråbrødreveien / Jarlsborgveien i Oslo. Oslo kommune hadde i 1985 fremsatt et tilbud om et
erstatningsbeløp på kr. 254.000,- for oppståtte og fremtidige skader, som ble avslått av
borettslaget. Selv om stevning først ble tatt ut i januar 1996 ble kravet ikke ansett for å være
foreldet av retten.

I den grad den skadelidte er i stand til å dokumentere at det er årsakssammenheng mellom
grave- / sprengearbeidene og den oppståtte skade, vil nabolovens §§ 2 og 5 i stor grad bli
vurdert å være overtrådt og ansvar vil inntre etter nabolovens § 9, jf. nedenfor, med unntak
for de mer bagatellmessige skader på naboeiendom.

For ulemper i form av støy, støy, rystelser og atkomsthindringer knyttet til midlertidige
anleggsarbeider, skal det en god del mer til, før ansvar kan være aktuelt, jf. fremstillingen
nedenfor.

6.5 Nabolovens § 9.

Det følger av § 9 at:

Til tross for ordlyden i § 5 er det tale om et objektivt ansvar, selv om alle nødvendige
sikringstiltak er tatt.

I den ovenfor nevnte sak fra 1993 ble Oslo kommune med hjemmel i denne bestemmelsen
dømt til å betale kr. 3.300.000,- i erstatning til de gårdene som var blitt påført skade.

I saken fra Ekely borettslag fra 1999 ble erstatningsbeløpet satt til kr. 2.300.000,- for skade
på i alt 14 eiendommer.

”Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i strid med nokor føresegn i §§
2-5 er den ansvarlege skyldig at bøta, anten han sjølv eller nokon han svarar for, har
gjort seg skuldig i aktløyse eller ikkje.  (…)

Den ansvarlege sitt ansvar kan lempas etter reglane i skadeerstatningslova § 5-2.
Oppstår skade eller ulempe på fast eigedom eller ting, skal det ved bruken av
skadeerstatningslova § 5-2 takast omsyn til om eigedomen eller tingen tåler særleg
lite.”
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6.6 Rettspraksis etter naboloven vedr. krav på erstatning for
ulemper forbundet med graving, avsperring, støy etc.

6.6.1 Innledning

Tradisjonelt har rettspraksis vært tilbakeholden med å tilkjenne erstatning for tapt omsetning
som følge av grave- og anleggsarbeider.

Dette er ofte begrunnet i nytten samfunnet har av utbygging, påregneligheten av
anleggsarbeider i tettbygde strøk og karakteren av ulempene. Det har dermed vært tillatt
med ”normale” ulemper fra grave- og anleggsarbeider.

Dette har imidlertid ikke vært til hinder for at rettspraksis i visse særskilte tilfeller har
anerkjent at terskelen både for det rimelige og for det nødvendige har blitt overskredet, men
den konsekvens at det har oppstått erstatningsplikt.

6.6.2 Høyesteretts dom av 7. mai 1960.  Rt. 1960 s. 620.

Krav om erstatning for tap i næring (omsetning) som følge av at atkomsten ble vanskeliggjort
på grunn av sperringer under byggearbeider, ble forkastet.

Saken gjaldt krav om erstatning for næringstap som følge av midlertidig avsperring av
atkomstveien til Christensens Trelastforretning Co i Stavanger, i anledning en utvidelse av
Stavanger kommunale kjøleanlegg.

Trelastforretningen hevdet å ha lidt tap i omsetning ved at kaien og gaten som de benyttet
som atkomst til sin forretning, vekselvis var blitt sperret av hensyn til byggearbeidene, i tiden
6. januar 1954 til 9. mai 1955 og 12. mai 1955 til 18. desember 1956.

Saksøkerne anla sak og vant frem med sitt erstatningskrav i Stavanger tingrett, men tapte
etter anke både for lagmannsrett og for Høyesterett.

På dette tidspunkt gjaldt ikke den nåværende grannelov fra 1961. Erstatningskravet var
dermed tuftet på de regler om objektivt ansvar som ble antatt fastslått i praksis
vedkommende forhold av den foreliggende art. Det ble subsidiært påstått erstatningsansvar
på bakgrunn av utvist skyld.

Hva gjaldt anførselen om ansvar på skyldgrunnlag ble dette avvist av førstvoterende med
følgende begrunnelse:
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Når det så gjaldt spørsmålet om det forelå objektivt ansvar for denne type tap, ble det vist til
at det måtte anses for å være fastslått at et slikt ansvar under visse betingelser kunne
forekomme, men at ansvarets omfang var usikkert, da rettspraksis på området hadde vært
konkret preget.

Førstvoterende ga uttrykk for at rettspraksis gikk i retning av at midlertidige atkomstvansker
normalt ikke ga grunnlag for erstatningsansvar, men at det ikke kunne utelukkes at
omstendighetene unntaksvis kunne ligge slik an at erstatning kunne kreves, men at dette
ikke var tilfelle i den foreliggende saken.

Selv om Høyesterett fant at bedriften var blitt utsatt for atskillige ulemper og nedgang i
forretningens omsetning, var ikke disse så alvorlige og inngripende at det var plass for
erstatningsmessig rettsvern.

Det ble pekt på at bedriftens grunn og den direkte atkomsten til eiendommen ikke hadde
vært berørt av byggetiltaket, og at forsinkelser, kødannelser og andre mer eller mindre
forbigående ulemper, var noe enhver måtte være forberedt på og regne med, ikke minst i et
bysamfunn i sterk bygnings- og reguleringsmessig vekst og utvikling. Det ble uttalt at:

”Hvor det ikke består noen særrett, men gjelder en større eller mindre beskjæring av
almenhetens hittil uhindrede ferdselsadgang, antar jeg at det for så vidt må stilles
ganske strenge krav. Likesom grunneierne, i det foreliggende tilfelle endog uten
særskilt vederlag, nyter godt av et forbedret gatenett, sanert og modernisert
bebyggelse m.v., synes de i rimelig utstrekning også å måtte ta med på kjøpet de
ulemper som i utviklingens medfør gjerne vil følge med dette.

Jeg antar at synspunktet i alminnelighet må bli det samme hva enten det dreier seg om
offentlige eller private tiltak, og legger derfor ikke vekt på at Kjøleanlegget, som en del
av kommunens næringsvirksomhet, i mange henseender må likestilles med en privat
bedrift. Beslagleggelse av gater eller andre atkomstveier som står til rådighet for
almenheten, vil alltid være avhengig av offentlig tillatelse, og har for så vidt bestandig i
noen grad karakter av et offentlig anliggende.”

”Jeg finner det uten videre klart at det som er anført til støtte for et skyldansvar, ikke
kan føre frem. Det er på det rene at man allerede ved planleggingen og igangsettingen
var oppmerksom på at byggearbeidet nødvendigvis måtte medføre visse ulemper i form
av fremkomsthindringer; men dette kan åpenbart ikke være ansvarsbetingende etter
det som ubestridt er opplyst om arbeidets opplegg og den forberedende behandling.
Når det gjelder forholdet under arbeidets gang, antar jeg som lagmannsretten at
ankemotpartene på fyldestgjørende måte har etterkommet de pålegg som var gitt, og
ellers har søkt å begrense ulempene til det minst mulige.”
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6.6.3 Oslo byretts dom av 21. april 1977.

I denne saken ble A/S H. Horn & Co tilkjent kr. 100.000,- i erstatning som følge av
midlertidige ulemper ved gravearbeidet til tunnelbanen og anlegget av ”hatten på
Egertorget”.

Retten ga uttrykk for at forretningsdrivende måtte finne seg i ganske meget, men fant at
grensen var overskredet og ga erstatning for den del av ulempene som oversteg
tålegrensen.

6.6.4 Oslo byretts dom av 10. april 1985.

I Oslo byretts dom av 10. april 1985 ble Norges Bank delvis kjent erstatningsansvarlig for
økonomisk tap i form av økte husleiekostnader for Olaf Pedersens Rederi. Hva gjaldt
urimelighetsvurderingen knyttet til ulemper påført rederiet under byggeperioden påpekte
tingretten på s. 23 i dommen at:

Det neste spørsmålet retten da måtte ta stilling til var om de oppståtte ulempene måtte anses
som ”ventelege” etter ”tilhøva”. Den aktuelle reguleringsplanen for kvartalet som åpnet for
byggingen av Norges Bank ble vedtatt i juni 1976, og bebyggelsesplanen først i 1978/79.

Retten fant at selv om saksøkeren høsten 1975 kjente til at Norges Bank hadde planer om
bebyggelse i området, verken hadde eller burde saksøkeren etter omstendighetene ha
regnet med så omfattende ulemper som det viste seg å bli, da de inngikk leiekontrakten med
gårdeieren 27. november 1975.

Det samme var tilfellet da det ble gitt beskjed til gårdeieren om forlengelse av leieforholdet
med virkning fra 1. januar 1981, da byggarbeidene på dette tidspunktet ikke var i gang i fullt
omfang og at ulempene på dette tidspunkt ikke var så sjenerende, på grunn av at
Victoriagården fortsatt sto og utgjorde en støydemper for brukerne av Dronningens gate 8.

Retten fant følgelig at så omfattende ulemper ikke var ventelige/påregnelige på leietids-
punktet.

”Det er i rettspraksis fastslått at eiere/brukere av eiendommer i sentrale bydeler må
finne seg i meget omfattende anleggs- og byggearbeider i nært naboskap uten å kunne
kreve erstatning.

Retten har likevel kommet til at ulempene som rammet brukerne av 2. etg. i
Dronningens gate 8 pga saksøktes byggevirksomhet har vært mer omfattende og
intense og fremfor alt mer langvarige enn noe annet kjent byggeprosjekt her til lands og
fant at tålegrensen var blitt overskredet i den aktuelle saken, men at ulempene ikke
hadde vært unødvendige.”
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Derimot fant retten, at da saksøkeren i desember 1982 ga beskjed til gårdeieren om at man
benyttet seg av fortrinnsretten til ytterligere 2 års leie fra 1.1. 1984, var saksøkeren klar over
ulempene.

Saksøkeren flyttet ut av Dronningens gate 8 før 1. januar 1984.  Retten fant at begge
kontraktsparter i henhold til kontrakten av 27. november 1975 var forpliktet til å legge et
indeksprinsipp til grunn ved leiereguleringen i kontraktsperioden, og at kontrakten for øvrig
kunne legges uforandret til grunn for hele kontraktsperioden frem til 1. januar 1986.

Etter en konkret vurdering ble saksøkeren tilkjent erstatning for økte leieutgifter med kr.
32.188,-. Dette var differansen mellom kostnadene saksøkeren ville ha hatt til husleie
dersom leieforholdet var blitt fortsatt i Dronningens gate 8, i forhold til leieutgiftene på det nye
sted som saksøkeren flyttet til, i den aktuelle perioden 1. september 1983 til og med 31.
desember 1985.

Saksøkeren nådde forøvrig ikke frem med øvrige krav på dekning av påstått økonomisk tap
knyttet til tap av avskrivningstid for diverse utbedringsarbeider og installasjon av telefon og
calling, eller redusert arbeidskapasitet for selskapets ansatte, da retten ikke fant disse
utgiftene tilstrekkelig dokumentert.

6.6.5 Oslo byretts dom av 15. februar 1989.

I en avgjørelse fra Oslo byrett 15. februar 1989 nådde saksøkerne ikke frem med sitt krav
etter naboloven.

Saksforholdet var her at det ble foretatt betydelige gravearbeider i Oslo sentrum. Arbeidet ble
utført som en koordinering av ikke bare daværende Oslo Lysverkers behov for fremføring av
fjernvarme, men også vann- og avløpsverket, vegvesenet og Televerkets behov. Dette
innebar den fordel av man for lang tid fremover ble spart for nye oppgravninger.

En del næringsdrivende, som hevdet at de var påført kundetap og tap i omsetning på grunn
av gravearbeidene, gikk til sak mot Oslo Lysverker, som var fellesanleggets formelle
byggherre og entreprenørens kontraktspart. Søksmålet førte ikke frem, i det retten fant at
den naborettslige tålegrensen ikke var overskredet.

Anleggsperioden var i området 4 - 5 måneder. Retten fant ikke at dette var noen
ekstraordinær lang tid for et arbeid av så betydelig omfang, og kunne heller ikke se at
saksøkerne hadde påvist spesielle ulemper eller skader som kunne tilbakeføres til at
arbeidet tok lengre tid enn opprinnelig forespeilet. Kravet var først og fremst grunnet på
vanskeliggjort atkomst til forretningene.

Når det gjaldt valg av fremgangsmåte uttalte retten at:
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Tingretten påpekte at slike midlertidige atkomstproblemer, med derav følgende svikt i
omsetningen, etter Høyesteretts praksis bare unntaksvis kunne begrunne erstatning, jf. Rt.
1960 s. 620.

Først der ulempene er å anse som ekstraordinære statueres ansvar. Dette har vært tilfellet
der arbeidet pågår i lengre tid og der støy og støv nærmer seg grensen for hva som er tillatt
etter offentligrettslig regulering.

Med lovens utforming har lovgiver imidlertid forutsatt at terskelen for hva som anses
”urimelig” varierer i takt med samfunnsutviklingen. Endring i samfunnsforhold medfører at
nye ulemper blir vanlige og ventelige. I tillegg vil ulemper som før var normale forsvinne og
dermed bli upåregnelige og uvanlige.

6.6.6 Dom avsagt av Sunnfjord herredsrett 7. oktober 1998.  RG 1999 s. 774.

Saksforholdet var her at en overnattingsbedrift ved riksvei krevde erstatning på grunn av
svikt i omsetning av overnattingsgjester som følge av anleggsarbeid på veien.

Lia Turistheim ligger ved Rv. 1 i Halbrendslia i Førde. Fra 12. juni 1995 til 12. juli 1996 ble
det bygget gang- og sykkelvei langs riksveien, og det ble i den forbindelse også foretatt
justeringer av den gamle veitraséen.

Lia Turistheim gjorde gjeldende at den hadde hatt svikt i omsetningen av overnattingsgjester
som følge av anleggsdriften.

Vegvesenet ble kjent erstatningsansvarlig for omsetningssvikt som følge av urettmessig bruk
av overnattingsbedriftens eiendom. Det dreide seg her om bruk av et parkeringsareal på
eiendommen til Lia Turistheim, som vegvesenet hadde benyttet i den tro at det tilhørte en
nabo, og at man hadde innhentet tillatelse fra denne til å benytte arealet.

Retten fant, under henvisning til juridisk teori, at det foreligger en uskreven regel om at
inngrep i eiendomsrett i prinsippet utløser erstatningsansvar, uavhengig av om tiltakshaver er
i aktsom god gro eller ikke. Så lenge bruken var utøvd av vegvesenets egne folk var
ansvaret objektivt, mens i den grad bruken var utøvet av underentreprenørens folk, var det
tale om et uaktsomhetsansvar.

Bedriften fikk imidlertid ikke medhold i kravet om erstatning for ulemper som følge av støy,
støv og skitt fra veianlegget, idet retten fant at ulempene ikke overskred tålegrensen etter
naboloven § 2 tredje ledd.

”Det er også vanskelig å se at det, som hevdet av saksøkerne, skulle være unødvendig
og dermed erstatningsbetingende, å velge en koordinert løsning i stedet for fortsatt å
overlate til de enkelte etater å grave etter behov. Som nevnt ovenfor, må den
koordinerte løsning både for Oslo trafikken generelt og for saksøkerne selv, innebære
klare fordeler med sikte på fremtiden, fordeler som etter rettens skjønn langt oppveier
de merulemper som fellesanlegget i denne omgang har påført saksøkerne.”
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Når det gjaldt spørsmålet om hva som er ”venteleg” viste tingretten til Høyesteretts dom
inntatt i Rt. 1974 s. 524, om at det var forholdene på det tidspunkt eieren av nabo-
eiendommen ervervet denne som var avgjørende for denne vurderingen.

I den aktuelle saken for tingretten var det på det rene at overnattingsbedriften var blitt
overtatt av eieren i 1991. Retten la til grunn at det på dette tidspunkt var ventelig at en ville få
anleggsvirksomhet på veien for å oppruste denne, da veien i tillegg til å være en trafikkåre
for trafikk til og fra Førde sentrum, også måtte ta imot gjennomgangstrafikken som skulle sør
og nord for Førde.

Det ble også pekt på at når Lia Turistheim var plassert ved en såpass sterkt trafikkert vei
som riksveien over Halbrendslia, måtte virksomheten også være forberedt på å tåle atskilling
nærføringsulemper fra veien generelt sett, jf. Rt. 1969 s. 757. I denne sammenheng måtte
det også være av særlig betydning at eksistensgrunnlaget for Lia Turistheim nettopp var
trafikken på den aktuelle veien, slik at bedriften i sin tur også ville høste fordelene av den
opprustning av veien som hadde funnet sted.

I forlengelsen av dette ble det også lagt vekt på at det var tale om ulemper av forbigående
karakter, og at det i alminnelighet ikke kunne kreves erstatning for slike ulemper fra et
anleggsarbeid, selv om de var forholdsvis langvarige. Ulempene ble heller ikke ansett for å
være ”uturvande” (unødvendige).

Spørsmålet var da om anleggsvirksomheten likevel ble rammet av nabolovens § 2 fjerde
ledd ettersom ulempene hadde ført til en vesenlig forverring av bruksforholdene for Lia
Turistheim som bare eller i særlig grad rammet en avgrenset krets av personer.

Av forarbeidene til § 2, fjerde ledd i Ot. prp. nr. 33 (1988-89) s. 41 fremgår det at
bestemmelsen gir rett til erstatning selv om skaden eller ulempen er ventelig og således
også skulle falle utenfor det erstatningsrettslige vern. Det vil kunne være tilfelle hvor
ulempene med økt forurensning (støy og støv mv.) ”medfører en utpreget skjev fordeling av
skader og ulemper slik at en begrenset krats av skadelidte må bære vesentlige ulemper av
en virksomhet som et stort flertall har nytte av”.

Retten fant at Lia Turistheim ”i særlig grad” syntes å være rammet av ulempene ved
anleggsdriften i forhold til alle øvrige eiendommer i anleggsområdet. Retten fant allikevel at
de øvrige vilkårene for erstatning etter bestemmelsen ikke var oppfylt.

Det ble vist til at med den begrunnelse som var gitt for § 2, fjerde ledd i forarbeidene, syntes
bestemmelsen å være en snever unntaksregel, jf. at bestemmelsen var blitt omtalt som en
sikkerhetsventil, for nettopp de tilfeller hvor regelen skal gjelde for. Videre syntes
bestemmelsen etter rettens oppfatning å gjelde de situasjoner hvor et område utsettes for
økede ulemper og hvor de ”yngre naboer i henhold til § 2 første – tredje ledd derfor ville ha et
svakere erstatningsrettslig vern overfor disse ulempene enn de eldre naboene har”.
Siktemålet med § 2 fjerde ledd er å modifisere denne ulikheten.

Hensikten med regelen slo etter rettens syn ikke til i det foreliggende tilfelle, og krav
begrunnet i nabolovens § 2 fjerde ledd ble avslått.
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Næringstap på grunn av vanskeliggjort tilkomst på grunn av anleggsvirksomhet ble av retten
ikke ansett for å være omfattet av det naborettslige ansvaret, og det var i denne saken heller
ikke grunnlag for erstatning etter en tilsvarende anvendelse av grunnlovens § 105. Retten
fastsatte etter dette en skjønnsmessig erstatning for uhjemlet bruk av overnattingsbedriftens
parkeringsplass til kr. 30.000,- ut fra et samlet krav på kr. 107.000,-.

6.7 Bruk av NoDig-teknologi i forhold til unødvendighetskriteriet i
naboloven

Bruk av NoDig-teknologi vil kunne medføre at de vanlige og påregnelige ulempene i
tilknytning til gravearbeider / fornyelse av infrastruktur i stor grad forsvinner. Med økt fokus
på forurensning og miljø i de senere årene, vil også den reduserte miljøbelastningen
metodene fører til kunne bli sentral også for vurderingen av hva som er ”urimelig”.

Oppdragsgiver kan imidlertid også bli erstatningsansvarlig dersom ulempen anses for å være
”uturvande”. Loven inneholder med dette også et forbud mot ulemper som følger med en
virksomhet som i seg selv har et nyttig og fortjenestefullt formål, men der ulempene anses
unødige fordi de kunne vært eliminert eller redusert.

Som eksempel kan her nevnes at en fabrikk kan bli erstatningsansvarlig overfor naboer,
dersom røyk fra anlegget innebærer et økonomisk tap for naboene, og røyken kunne vært
redusert ved installering av filtre.

I tilknytning til dette vilkåret har rettspraksis statuert ansvar for tiltakshaver selv om ulempene
ikke er av en størrelse som kvalifiserer som ”urimelig”.

I 1969 ble eieren av Sandvika Gjestgiveri tilkjent erstatning for tap ved nedsatt gjestebesøk
med kr. 30.000,- på grunn av støy fra broarbeider i forbindelse med omlegging av
Drammensveien.

Fra august 1963 til utgangen av 1964 pågikk det store omleggingsarbeider av
Drammensveien ved Sandvika, ved at veien ble lagt i ny trasé på en bro av vel 400 meters
lengde over Sandviksbukta, Kadettangen og Sandvikselven.

Høyesterett viste til at foruten de særlige støykilder som kunne føres tilbake til nedramming
av rørpilarene over bukta, pelearbeider på Kadettangen og bruken av kompressorer, hadde
det i hele anleggsperioden vært i bruk maskiner som vel måtte anses vanlige ved større
anleggsarbeider, men dog måtte sies å høre til de sterkt støyende. Den sterkeste og mest
sjenerende støy var utvilsomt nedrammingsarbeidene i Sandviksbukta som tok til i
september 1963 og som pågikk til 1. juni 1964.

Høyesterett viste til at ulemper ved et forbigående anleggsarbeid normalt ikke ga rett til
erstatning, jf. Rt. 1948 s. 907, men at støyen i dette tilfellet var sterkt sjenerende og sterkere
enn det gjestgiveriet måtte være forberedt på.
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Det ble lagt til grunn at støyen fra nedrammingsarbeidene måtte antas å ha ligget på ca. 10
dB (A) over det støykriterium som det er rimelig å velge for gjestgiveriet i de indre lokaler av
restauranten, og ca. 20 dB (A) over på glassverandaen. Dette tilsvarer i subjektiv opplevelse
av støyen, respektive det dobbelte og det firedobbelte av den støy gjestgiveriet, etter sin
beliggenhet og forholdene før anleggsarbeidene tok til, skulle være forberedt på å tåle.

Det ble her lagt vekt på at vegvesenet ikke hadde gjort noe for å redusere støyplagen, noe
som hadde vært mulig, uten uforholdsmessige omkostninger.

Høyesterett uttalte her blant annet:

Spørsmålet om ulempene er ”uturvande” avgjøres dermed i lys av en forholdsmessighets-
vurdering. Sentrale momenter vil være ulempenes størrelse, mulighetene for å hindre /
eliminere ulempene, omkostninger knyttet til alternativ gjennomføringsmåte og forholdet
mellom omkostningene og størrelsen av den eventuelle ulempereduksjon.

6.8 Bruk av NoDig-metoder i forhold til urimelighetskravet i
nabolovens § 2.

At miljøhensyn i dag legger et ytterligere ansvar på utbygger er forutsatt av lovgiver ved en
lovendring i 1989. Ved lovendringen ble det presisert at man ved spørsmålet om hva som er
”urimelig” skal ta hensyn til hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å redusere
eller hindre ulempen. Det vil dermed være grunnlag for at en interesseavveiing i dag i større
grad vil slå ut i favør av naboene, også i de tilfeller der praksis tidligere kom til at tiltakshaver
var fri for ansvar. Bakgrunnen for lovendringen knyttet seg til lovgivers ønske om å påvirke
domstolene til å legge større vekt på den tekniske utviklingen. Det vises her til Ot. prp. nr. 33
(1988-89) der det fremgår:

Ny teknologi vil dermed også i denne relasjon være sentral i spørsmålet om
ansvarsplassering. I tilknytning til gravearbeider vil NoDig representere en alternativ
utførelsesmåte som både er kostnadsbesparende og ulempereduserende. Dersom
metodene er anvendelige, men ikke er tatt i bruk ved et konkret prosjekt, skal det få ulemper

”Det bør bemerkes at i den grad domstolene har lagt vekt på betydningen av moderne
teknologi for å redusere skader og ulemper, har dette i hovedsak vært trukket inn under
unødighetskriteriet. I henhold til Utvalgets forslag, er det meningen at dette momentet
også skal spille inn ved vurderingen av om en skade eller ulempe er urimelig.”

”Jeg kan imidlertid i denne sak la det stå hen om støyplagen alt i alt må sies å ha vært
så voldsom at den i seg selv er erstatningsbetingende. Det som for meg er avgjørende
er nemlig at det for Høyesterett er klarlagt at man verken ved prosjekteringen eller
gjennomføringen av arbeidet tok hensyn til den støy dette ville volde naboene (…) Når
så er tilfelle kan jeg ikke se det annerledes enn at i hvert fall en del av støyplagen ikke
kan karakteriseres som en nødvendig følge av anleggsarbeidene.”
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til før tiltakshaver blir erstatningsansvarlig etter denne regelen. Dette følger allerede av den
standarden som ble satt av Høyesterett i 1969.

Tiltakshavers erstatningsansvar etter nabolovens § 9, jf. § 2 kan ytterligere hjemles i
lovgivers og samfunnets økte fokus på ivaretakelse av miljøinteresser. Dette hensyn vil i stor
grad prege forholdsmessighetsvurderingen og dermed stille strengere krav til tiltakshaver
enn tidligere rettspraksis gir grunnlag for.

NoDig-metodene innebærer at nyanlegg og fornyelse av ledninger i stor grad kan
gjennomføres med minimale oppgravninger. Dette vil redusere miljøbelastningen. Arbeidet
gjennomføres mer effektivt og med en klar ulempereduksjon for trafikk og naboer. Teknikken
vil også føre til økonomiske besparelser.

Det er dermed klar bakgrunn for å hevde at tiltakshaver ved ikke å velge NoDig-metoder, der
disse er anvendelige, kan bli erstatningsansvarlig både etter urimelighetsregelen og etter
uturvanderegelen i nabolovens § 2.

6.9 Konklusjon - Juridiske betraktninger

I utgangspunktet skal det mye til før et midlertidig bygge- og anleggsarbeid blir ansett for å
være urimelig etter nabolovens § 2, og dermed kan gi grunnlag for erstatning etter lovens §
9.

I den grad en ulempe blir ansett for å være ”uturvande”, det vil si unødvendig, er dette ulovlig
og § 2 i granneloven vil være overtrådt. Dette beror på en vurdering av hva som er
økonomisk og teknisk mulig å få til. Dette innebærer at aktuelle tiltak må vurderes i forhold til
hvorvidt de må anses for å være forholdsmessige eller uforholdsmessige å gjennomføre.

Unnlatelse av å ta i bruk NoDig-metoder ved gravearbeider / fornyelse av ledningsnett i
tettbygde strøk kan medføre erstatningsansvar etter naboloven § 2 jf. § 9, alt ettersom
hvorvidt forholdene ligger til rette for at en slik metode ville ha vært egnet.

Tiltakshavere bør derfor alltid vurdere om oppgaven kan løses ved bruk av NoDig-teknologi,
og hvis nei kunne gi en nærmere begrunnelse for hvorfor slik teknologi på det aktuelle
tidspunktet ikke skulle være egnet.
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7 GENERELT OM ”UTVIDET” MILJØREGNSKAP

Et miljøregnskap tar for seg de miljømessige effektene ved et gitt
tiltak eller en bestemt drift. Miljøeffekter har også kostnader knyttet til
seg, som for eksempel behandlingskostnader for luftveissykdommer
relatert til luftforurensing fra anleggstrafikk. Å beregne kostnadene
ved miljøeffekter kan imidlertid være både en usikker og tidkrevende
øvelse, og alternativt kan miljøeffekter beskrives med de enhetene
de kan måles i.

I stedet for å forsøke å estimere for eksempel behandlingskostnadene for luftveissykdommer
knyttet til luftforurensing, kan en dermed nøye seg med å beregne størrelsen på
luftforurensingen ved hjelp av utvalgte parametere.

Utover de rene miljøeffektene er det også ofte andre aspekter ved tiltak som påvirker
samfunnet rundt i et sosialt perspektiv. Altså, hvordan påvirkes mennesker som på ulike
måter er berørt av tiltaket, frivillig eller ufrivillig, direkte eller indirekte? Mistrivsel, plager og
ekstraarbeid er blant aspektene som sjelden tas med i betraktningen når forskjellige
alternative metoder for utføring vurderes opp mot hverandre, men er ikke desto mindre
effekter som bør tas hensyn til. Uten sosial aksept kan tiltaket møte motstand og i ytterste
konsekvens være ugjennomførbart.

Vi har valgt å kalle det et ”utvidet miljøregnskap”, fordi vi ved å inkludere de
samfunnsmessige aspektene og de økonomiske sidene ved tiltaket belyser de tre vanligste
hovedkategoriene av effekter: Miljø, samfunn og økonomi. Formålet med et utvidet
miljøregnskap er å gi oss et bedre sammenlikningsgrunnlag for de to hovedmetodene for
ledningsfornyelse, NoDig og åpen grøft.

Det utvidete miljøregnskapet gir oss mulighet til å sammenlikne disse metodene indikator for
indikator, og siden selv bedømme hvilken av metodene som egner seg best i henhold til de
indikatorene vi måtte prioritere. Denne sammenlikningsmåten egner seg mindre godt når vi
har tre eller flere alternativer å velge mellom, eller der flere kriterier er i konflikt med
hverandre. I et slikt tilfelle kunne en brukt en full multikriterieanalyse. Dette vil imidlertid ikke
beskrives i detalj her.

7.1 Indikatorer og parametere

For praktisk å kunne sammenlikne NoDig og konvensjonell graving er det valgt ut et sett med
indikatorer for hver av de tre kategoriene som til sammen skal gi et bilde på hvordan
ledningsfornyelsesmetodene påvirker omgivelsene.

En indikator må her forstås som et visst aspekt ved metoden, som for eksempel påvirkning
av lokal luftkvalitet. Dette kan igjen deles opp i flere målbare / beregnbare parametre, og for
indikatoren lokal luftkvalitet er for eksempel totalt utslipp av NO2-gass en relevant parameter.

Det er potensielt hundrevis av mulige indikatorer å bruke i en slik vurdering, men å ta med
samtlige ville være tidkrevende og lite hensiktsmessig. I en utvelgelse av indikatorer generelt
er det imidlertid viktig å være klar over at valget ikke er likegyldig når de brukes for å
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sammenlikne to eller flere alternativer. En indikator kan slå relativt positivt ut for ett alternativ
og negativt ut for et annet. En kan dermed favorisere et bestemt alternativ ved bevisst å
velge indikatorer som virker til dets fordel.

I sammensetningen av indikatorer i Tabell 3 er det gjort en vurdering av hvilke indikatorer
som er mest relevante og sentrale innenfor hver av de tre hovedkategoriene når det gjelder
ledningsfornyelse. Det er valgt å benytte 12 indikatorer sortert under miljø, samfunn og
økonomi. Dette er indikatorer tilpasset en vurdering av ledningsfornyelse i Norge på generelt
grunnlag, og en kort begrunnelse og beskrivelse gis i resten av kapitlet. Noen av
indikatorene er videre delt opp i flere parametre, og disse er presentert i Tabell 4.

Tabell 3: Foreslåtte indikatorer for vurdering av ledningsfornyelse

Miljø Samfunn Økonomi
1 Påvirkning klima og luft 6 Trafikkulemper 10 Anleggskostnader
2 Beslaglagt areal 7 Anleggstid 11 Indirekte kostnader
3 Massebehov 8 Helse og sikkerhet 12 Næringsvirksomhet
4 Støy 9 Boforhold
5 Energiforbruk

Tabell 4: Indikatorene delt opp i parametre og måleenheter

Indikator: Parameter: Måleenhet:
1 Påvirkning klima og luft CO2-utslipp fra anleggsaktivitet og

utslipp av andre klimagasser regnet om
til CO2-ekvivalenter

Lokal luftforurensing

CO2-ekvivalenter

PM10i , NO2

2 Arealforbruk Totalt oppgravd / beslaglagt areal –
eventuelt videre oppdelt i type overflate

m2

3 Massebehov Behov for ny masse tilkjørt m3 pukk
m3 fyllmasse
m3 asfalt

4 Støy Støy fra anleggsmaskiner dB, Berørte personers
subjektive beskrivelse, skala

5 Energiforbruk Totalt energiforbruk MJ, kWh
6 Trafikkulemper Beslaglagt trafikkareal

Økt anleggstrafikk

Forlenget kjørevei ved omkjøring

m2

Turer

m, km
7 Anleggstid Antall dager fra anleggsstart til stopp Dager
8 Helse og sikkerhet Opplevde helseplager og følelse av

redusert sikkerhet
Berørte personers subjektive
beskrivelse, skala

9 Boforhold Inngrep / påvirkning relatert til bosted /
eiendom / adkomst

Berørte beboeres subjektive
beskrivelse, skala, antall dager
stengt adkomst

10 Anleggskostnader Kostnader direkte knyttet til utførelsen
av arbeidet og produkters levetid

1000 NOK

11 Indirekte kostnader Kostnader som indirekte knyttes til et
prosjekt

1000 NOK

12 Næringskostnader Tapte inntekter for berørt
næringsvirksomhet

1000 NOK

i Også kalt svevestøv. Partikler i luften mindre enn eller lik 10 mikrometer i aerodynamisk diameter.



NoDig versus åpen grøft 29

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT Asplan Viak AS

Siden hvert prosjekt har unike fysiske og samfunnsmessige forhold, forventes imidlertid ikke
at alle indikatorene alltid er relevante. Det er heller ikke tilfellet i Skjelsvik-prosjektet. Det kan
også være at en indikator er relevant, men vanskelig å inndrive data for, noe som
rettferdiggjør utelatelse. Indikatorene og parametrene som er brukt spesifikt for Skjelsvik-
prosjektet beskrives i kapittel 8 sammen med tilhørende tallmateriale.

7.2 Påvirkning av klima og luftkvalitet

7.2.1 Karbondioksid og andre klimagasser

Klimagasser (også kalt drivhusgasser) er gasser som øker
drivhuseffekten – jordas evne til å holde på varmen den mottar – og
dermed fører til global oppvarming og klimaendringer.
Karbondioksid (CO2) er den viktigste klimagassen etter vanndamp.
Etter CO2 følger metan, ozon, KFK-gasser og lystgass.

CO2 dannes blant annet ved forbrenning av fossile brensler –
energibærerne kull, olje og gass. Da karbon fra fossile kilder ikke er
en del av det naturlige CO2-kretsløpet, får vi en forsterkning av
drivhuseffekten som igjen bidrar til økt temperatur, jf. Figur 1.

Figur 1: Endringen av CO2-konsentrasjonen (blå linje) og den globale temperaturen (rød linje) siden år 1000. 8

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, noe som vil tvinge
frem omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.9

Innen 2020 skal de norske utslippene av klimagasser reduseres med 15 - 17 mill. tonn.
Etatsgruppen Klimakur 2020 har vurdert virkemidler og tiltak for å oppfylle dette klimamålet,
se for eksempel Klima- og forurensningsdirektoratets rapport ”Virkemidler tilpasset
lokalforvaltningen”.10

I sammenheng med et anlegg for utskifting av vann- og avløpsledninger, kan vi ha CO2-
utslipp fra:



NoDig versus åpen grøft 30

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT Asplan Viak AS

Drivstofforbruket til kjøretøy og maskiner på anleggsplassen
Drivstofforbruk ved transport av masser og materialer til og fra anleggsplassen
Økt drivstofforbruk på grunn av trafikkforsinkelser og omkjøringer
Produksjon av materialer, slik som rør, asfalt, tilbakefyllingsmasser, kjemikalier, etc.

Utslipp av andre klimagasser som også dannes ved forbrenning av fossilt brensel (lystgass,
karbonmonoksid, etc.) kan regnes om slik at de tilsvarer et visst utslipp av CO2-gass. Dette
gjøres ved hjelp av CO2-ekvivalenter og gjør at vi kan ha ett mål for klimapåvirkning (CO2-
ekvivalenter) i stedet for én parameter for hver klimagass.

Anleggsmaskiner og kjøretøy

Eksempler på anleggsmaskiner og kjøretøy er gravemaskiner, lastebiler, kranbiler,
dieselaggregater og sveiseutstyr. Forutsetningen for å kunne beregne CO2-utslippet er å vite
tidsforbruk og drivstofforbruk per enhet. Det er beregnet at forbruk av én liter diesel vil gi et
utslipp på 2,66 kg CO2, mens én liter bensin vil gi et utslipp på 2,32 kg CO2.11

Produksjon av materialer

Det slippes også ut CO2 i produksjonen av for eksempel plastrør. Det kan foretas
beregninger av miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste i
en såkalt ”livssyklusanalyse”. For eksempel kan man tenke seg å undersøke utslipp- og
avfallsmengde, energi- og ressursforbruk ved råvareutvinning, produksjon, anvendelse og
restprodukthåndtering til et plastrør.12 Om produksjonsmetodene for materialer brukt i de
undersøkte metodene slår forskjellig ut med hensyn på klimagassutslipp eller energiforbruk,
vil dette også påvirke den endelige bedømmelsen av metoden for ledningsfornyelse.

7.2.2 Lokal luftforurensning

I tillegg til globale effekter av utslipp av klimagasser, vil det også slippes ut gasser og
partikler/svevestøv ved forbrenning av drivstoff som påvirker negativt den lokale luftkvaliteten
og helsen til folk. Den viktigste parameteren som bidrar til lokal luftforurensing er utslippet av
små partikler (svevestøv). Også viktig er nitrogendioksid (NO2), benzen, svovel og bly.
Partikler kommer for det meste fra dekk som sliter løs små partikler fra veibanen og som
virvler opp støv fra tørre veier, men noe vil også komme fra eksos.

7.3 Beslaglagt areal

Beslaglagt areal forstås her som det overflatearealet som forstyrres gjennom graving eller
midlertidig deponering av masser og som må settes i stand igjen etterpå. Generelt kan vi
dele inn terrengoverflater i ulike typer:

a) Utmark / skog
b) Dyrket mark / park
c) Boliggater

d) Private eiendommer
e) Gater i tettbebyggelse / bymessige strøk
f) Fredede arealer av natur- og kulturhistorisk verdi
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Effekten av et ledningsfornyelsesprosjekt bestemmes blant annet av terrengoverflaten over
ledningstraseen og omgivelsene rundt denne. Om det graves groper for NoDig-metoder eller
lengre åpne grøfter i konvensjonell graving forstyrres overflaten og de aktivitetene som skjer
der. Det forventes for eksempel større samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av
fornyelse i en tett trafikkert vei enn gjennom et stykke utmark. Arbeidet med å sette i stand
overflaten vil også være høyst forskjellig i de to tilfellene.

Forstyrrelse av areal bestemmes naturligvis både av lengden på gropen / grøften langs
traseen og nødvendig bredde for hele arbeidsområdet, også kalt ”anleggsbredde”.

Det er spesielt to viktige punkter som har innvirkning på anleggsbredden og som gjør at
anleggsbredden kan variere fra trasé til trasé:

a) Behov for midlertidig deponering av masser
b) Opprettholdelse av trafikk

7.4 Massebehov

For å fylle igjen gropene og grøftene behøves nye masser av pukk rundt rørene og ny asfalt
ved arbeid i asfaltert vei. I tillegg må grøften eller gropen fylles igjen med de massene som
ble gravd ut og midlertidig lagret på stedet eller en lagringsplass. Behovet for masser har
dermed innvirkning på uttak av ikke-fornybare mineralske ressurser, så vel som
transportbehov for masseforflytning og de effektene det fører med seg av økt
trafikkbelastning, støy, utslipp av klimagasser og lokale luftforurensinger, samt risiko for
trafikkulykker. Forurenset jord og gamle grøftemasser som er forurenset av avløpslekkasjer
utgjør i tillegg en potensiell miljø- og / eller helserisiko ved deponering. Dette er masser som
ikke bør brukes som gjenfyllingsmasse, men i stedet deponeres på en forsvarlig måte.

Rameil (2007) beskriver et tenkt teoretisk, amerikansk eksempel med ledningsfornyelse for
en trasé på 1000 meter der konvensjonell graving sammenliknes med utblokking. For hver
100 meter forutsettes det fire påkoplingspunkter for boliger. Den nye ledningen legges på et
20 cm sandlag. Asfaltlaget består av et 15 cm fundamentlag, et bindingslag på 8 cm og 4 cm
overdekning. De resterende massene (93 cm) er fyllmasse. Beregningen av massebehov for
de to metodene vises i Tabell 5 og Figur 2 nedenfor.

Tabell 5: Sammenlikning av mengde masser som kreves ved åpen grøft og NoDig for 1000 m ny ledning13

Type masse Åpen grøft (m3) NoDig/utblokking (m3)
Sand 190 35
Fyllmasse 880 155
Gjenvunnet asfalt 215 38
Ny asfalt 40 7
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Figur 2: Grafisk fremstilling av Tabell 5

7.5 Støy

Støy fra maskinenes motorgang og virksomhet betraktes som en lydforurensing av
nærområdet og en forurensing på lik linje med andre forurensinger etter forurensingsloven.
Støy har innvirkning på både trivsel og helse. Vi har likevel valgt å betrakte støy som en
miljøindikator. I sammenheng med ledningsfornyelse vil støyplager avhenge av antall
maskiner som er i gang samtidig, plassering i forhold til hvor folk ferdes, og ikke minst hvor
støyens varighet. Tid på døgnet vil også være en faktor for oppfatningen av støyen som en
plage.

Støy måles i desibel (dB), og støykartlegginger gjort av Klima- og forurensningsdirektoratet
(KLIF, tidligere Statens Forurensningstilsyn) i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå (SSB) er
basert på en modell som blant annet ser på en boligs avstand til støykilden, trafikktetthet, og
skjermingseffekter fra andre boliger.

Av ulike støykilder er veitrafikk den klart største som kilde og sto for 79 % av støyplagene
beregnet i støyplageindeksen (SPI) i 2007. Foruten veitrafikk står relevante støykilder som
”industri” og ”annen næringsvirksomhet” for henholdsvis 4 og 3 % av støyplagene14.

Koplet til regneeksemplet i 7.4, foreslår Rameil (2007) at for både støy og støv er forholdet
mellom konvensjonell graving og NoDig-metoder 10:1.

7.6 Energiforbruk

Med energiforbruk menes den energien som trengs for å utføre arbeidet med
ledningsfornyelsen. Forbruk av energi måles gjerne i megajoule (MJ) eller kilowattimer
(kWh). Drivstoff, som diesel og bensin, gir en fast mengde energi per liter, og om dette er
den eneste kilden til energi i arbeidet, kunne energiforbruket også vært gitt i liter medgått
drivstoff. I tillegg til å si noe om selve energien som behøves, forteller det altså også noe om
behovet for uttak av fossilt brensel, som er en ikke-fornybar ressurs. Eventuelt forbruk av
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strøm fra strømnettet inkluderes naturligvis også i energiregnskapet, og om kilden til
strømmen på strømnettet er fossile ressurser som kull eller gass, må dette i tillegg
reflekteres i CO2-beregningene.ii

7.7 Trafikkulemper

Vi er nå inne på indikatorer som kopler virkninger av arbeidet til samfunnet rundt. Graving i
eller nær vei vil ofte medføre omkjøringer og / eller forsinkelser i trafikken, der
omkjøringsmulighetene i mindre tettsteder ofte er begrensende. Konsekvensene av dette
avhenger av trafikkmengde og type gate, der gravearbeid vil ha økende ulempefaktor
avhengig om det:

a) kun berører trafikk i liten eller ingen grad
b) krysser boliggater
c) foregår langs boliggater
d) foregår i lite trafikkert bygate
e) foregår i høyt trafikkert bygate

Når det gjelder beslaglagt trafikkareal, vil det i det amerikanske eksemplet presentert i
kapittel 7.4 utgjøre 300-400 m2 for konvensjonell graving.15 NoDig vil beslaglegge et areal på
ca. 10 m2 for utblokkingsutstyret og arealet omkring gropene. Det er viktig å merke seg at
arealet som kreves for å legge ut og sveise den nye ledningen kommer i tillegg.

Foto 4: Midlertidig sperret vei pga
graving (illustrasjon)

Foto 5: Bilkø (illustrasjon)

7.8 Anleggstid

For flere av indikatorene er tidsaspektet avgjørende. Eksempler på dette er støyplager fra
støy over tid, økte trafikkulemper ved at trafikkareal beslaglegges over tid, og at dermed
også størrelsen på tapte næringsinntekter økes.

Ved å bruke utblokking, kan mer enn 150 meter ledning skiftes ut per dag. Dersom man
likevel foreutsetter kun 100 meter utskifting per dag, kan en jobb på 1000 meter utføres i
løpet av 14 – 16 dager. Med utgangspunkt i det samme amerikanske eksemplet beregnes

ii Dette er mer aktuelt i land som har kull- eller gasskraftverk som hovedstrømkilde

Illustrasjon: www.haugalandet.net Illustrasjon: www.tv2.no

http://www.haugalandet.net/
http://www.tv2.no/
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tiden som kreves for den samme jobben utført med konvensjonell graving til å være minst 4
– 5 ganger så lang16.

Tidsforbruk internt i kommunen er også viktig, eksempelvis byggemøter og generell
oppfølging av arbeidet, som beslaglegger personalressurser over tid.

7.9 Helse og sikkerhet

Siden anleggsvirksomhet kan påvirke helsen og sikkerheten for berørte beboere og
trafikkanter, inkluderes helse og sikkerhet som en indikator for påvirkning på samfunnet. Det
er ikke sikkert at arbeid med ledningsfornyelse alene forårsaker sykdommer eller andre
helseplager, men støy, støv og økt stress, blant annet, kan være med på å forsterke allerede
eksisterende helseplager. Sikkerhet må tolkes som sikkerhet mot ulykker i forbindelse med
anleggsarbeidet, og bør gjelde så vel beboere og trafikanter som for anleggsarbeiderne selv.
Dette gjelder også for helseplager.

For å si noe om sikkerhet kan vi blant annet forsøke å si noe om økt ulykkesrisiko skapt av
anleggsaktiviteten. Dette kan for eksempel være en økning i trafikkuhell mellom kjøretøyer,
eller mellom kjøretøyer og myke trafikkanter som syklister og fotgjengere. Åpne grøfter og
gravegroper kan også representere en ulykkesrisiko om det ikke er godt nok sikret for folk
som ferdes i området.

Vi har her imidlertid gjort helse og sikkerhet til en kvalitativ indikator som reflekterer folks
opplevde endringer i helse og sikkerhet eller følelsen av dette, om noen, som konsekvens av
arbeid med ledningsfornyelse. Støv og støy måles kvantitativt under henholdsvis indikator 1
og 4. Det finnes måter å kvantifisere helse- og sikkerhetseffekter på, men det krever normalt
mer tid og ressurser. Vi vil ikke gå inn på de ulike metodene her.

7.10   Boforhold

Boforhold forstås ganske bredt som de ulemper og tap berørte beboere måtte erfare under
eller i etterkant av anleggsarbeidet, men som ikke kan relateres direkte til helse eller
sikkerhet. Begrepet boforhold kan deles opp i flere under-indikatorer om ønskelig.

Eksempler på dette kan være en hindret eller vanskelig adkomst til huset på grunn av grøfter
/ groper eller plassering av maskiner (dette kan definitivt også ha en sikkerhetskomponent i
seg). Inngrep i hage-, park- eller lekeareal kan føles som store tap for noen individer, uten at
dette nødvendigvis kan settes en pengeverdi på som kostnad. Boforhold kan også handle
om behov for økt renhold i tilgrensende hus på grunn av søle og støv fra gravevirksomheten.
Til sist kan grøfter og groper være et estetisk uromoment i nærmiljøet.

Boforhold berører i det hele tatt flere forhold som ikke lett lar seg måle og settes tallverdier
på, og vi foreslår dermed generelt å vurdere denne indikatoren kvalitativt. Et unntak kan
imidlertid være et aspekt som adkomst til eiendommen, som for eksempel kan måles som
antall dager helt uten eller redusert adkomstmulighet for kjøretøy.
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7.11   Kostnader

borttransport), også den estetiske verdien av treet for turgåere og naboer, verdien av treet
som biologisk habitat, verdien av treet som lekeapparat for

Som sagt i introduksjonen til dett
miljø- og samfunnseffekter der disse effektene ikke forsøkes verds
heller om mulig måles i de enheter som faller naturlig. En sammenli
metoder for ledningsfornyelse kan dermed gjøres ved hjelp av for eksempel
multikriterieanalyse, som lar oss bruke forskjellige måleenheter

7.11.1 Anleggskostnader

Dette er kostnadene knyttet direkte til prosjektet og som føres i prosjektets regnskap.
Herunder finner vi prosjekteringskostnad, lønn til arbeidere, pris på materialer og masse,
drivstoff til maskiner, vedlikehold av maskinpark, etc. I beskrivelsen av Skjelvsik
kapittel 8 og i sammenlikningen mellom de to utførelsesmetodene er det antatt et resultat
som har lik teknisk kvalitet og følgelig lik forventet levetid ved NoDig og åpen grøft. Om dette
ikke er tilfelle, bør en også angi anleggskostnadene som årlige kostnader (
hensyn til ulik forventet levetid.

7.11.2 Indirekte kostnader

Kostnader som indirekte knyttes til et prosjekt med ledningsfornyelse er normalt kostnader
forbundet med1718:

Kostnader for grunneiere
kompensasjon
Kompensasjon for skader på tredjepart
Ekstra vedlikehold av veie
Skadete trær og rotsystemer
Kostnader knyttet til trafikkforstyrrelse og omkjøringer
Tapt produktivitet som følge av ekstra reisetid til/fra jobb eller skole
Utgifter til oppfølging av helseplager som er forårsaket eller forsterk
anleggsvirksomheten.

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

Under kategorien økonomi foreslås tre indikatorer som har
med kostnader å gjøre - alle relatert til reelle kostnader knyttet
til et inngrep som lar seg verdsette i kroner.
favner begrepet samfunnskostnader bredere enn de
forsøker å ta inn i seg alle samfunnets kostnader ved et
inngrep, også de kostnadene som ikke bestemmes i et
marked.

Et eksempel på slike kostnader er samfunnskostnadene
knyttet til fellingen av et stort tre i en park. Her teller
den direkte kostnaden ved å hugge treet (prisen for hogst og

også den estetiske verdien av treet for turgåere og naboer, verdien av treet
som biologisk habitat, verdien av treet som lekeapparat for barn, etc.

Som sagt i introduksjonen til dette kapitlet om miljøregnskap anbefales en tilnærming til
og samfunnseffekter der disse effektene ikke forsøkes verdsatt i kroner og øre, men

heller om mulig måles i de enheter som faller naturlig. En sammenlikning mellom to eller flere
dningsfornyelse kan dermed gjøres ved hjelp av for eksempel

, som lar oss bruke forskjellige måleenheter.

Dette er kostnadene knyttet direkte til prosjektet og som føres i prosjektets regnskap.
sjekteringskostnad, lønn til arbeidere, pris på materialer og masse,
vedlikehold av maskinpark, etc. I beskrivelsen av Skjelvsik

kapittel 8 og i sammenlikningen mellom de to utførelsesmetodene er det antatt et resultat
som har lik teknisk kvalitet og følgelig lik forventet levetid ved NoDig og åpen grøft. Om dette
ikke er tilfelle, bør en også angi anleggskostnadene som årlige kostnader (
hensyn til ulik forventet levetid.

ader som indirekte knyttes til et prosjekt med ledningsfornyelse er normalt kostnader

for grunneiere ved å sette i stand berørte arealer utover mottatt

Kompensasjon for skader på tredjepart
Ekstra vedlikehold av veier og fortau under arbeidet

rotsystemer
Kostnader knyttet til trafikkforstyrrelse og omkjøringer
Tapt produktivitet som følge av ekstra reisetid til/fra jobb eller skole
Utgifter til oppfølging av helseplager som er forårsaket eller forsterk
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Felles for disse kostnadene er at de kan finnes som reelle pengeverdier, men kompenseres
sjelden av verken utførende entreprenør eller oppdragsgiver (ofte kommunene).

7.11.3 Næringsvirksomhet

Utilgjengelige eller vanskelig tilgjengelige butikker og servicebedrifter går glipp av potensielt
betydelige næringsinntekter. De kan dermed ha rett på kompensasjon. Dette er behandlet
mer inngående i kapittel 6, og vi vil derfor ikke gå mer inn på dette her.
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8 UTVIDET MILJØREGNSKAP FOR ”SKJELSVIK-PROSJEKTET”

Med utgangspunkt i det gjennomførte rehabiliteringsprosjektet i Porsgrunn kommune 2008,
eksemplifiseres kategoriene Miljø (avsnitt 8.2), Samfunn (8.4) og Økonomi (8.5) gjennom det
vi har kalt et utvidet miljøregnskap. Klimaregnskapet (8.3) er egentlig en del av kategorien
Miljø, men vi har valgt å gjennomgå dette i et eget avsnitt.

8.1 Generelt

Rehabilitering av vannledning på strekningen Skjelsvik – Løvsjø i Porsgrunn kommune ble
utført ved utblokking og utvidelse fra DNiii 200 til DN 355 PE-røriv med PP-
beskyttelseskappev, jf. Foto 6, Foto 7 og Figur 3. Kommunen sikrer da vanntilførselen til
8 000 mennesker fra Skjelsvik og ut mot Brevik, i tillegg til å sikre beredskapsvann også for
deler av Bamble kommune.

Foto 6: Innføringsgrop ved Damfaret 2 Foto 7: Helsveiset PE-rør

Stikkord for anleggsutførelsen:

 Eksist. 960 meter DN 200 støpejernsrør.
 6 nye kummer, ombygging av 4 kummer.
 21 tilkoplinger.
 Traséen passerer boliggater, private hager,

krysser jernbanen.
 Ny dim. DN 355 mm (Di=300 mm) PE-rør

SDR 11 m/ PP-beskyttelseskappe.
 9 utblokkingsetapper
 Rehabilitert på grunn av

forsyningssikkerhet, lekkasjer og
kapasitetsproblemer. Figur 3: Trasé for ny hovedvannledning

iii DN = nominell diameter
iv PE = polyetylen
v PP = polypropylen

Foto: Stig Hernholm Foto: Stig Hernholm
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For å få en reell sammenlikning mellom NoDig og åpen grøft, har vi med bistand fra
graveentreprenør Arne Engelstad as v/ Morten Engelstad (underentreprenør i Skjelsvik-
prosjektet), beregnet kostnader og drivstofforbruk som om den samme utskiftingsjobben
skulle vært utført med konvensjonell graving / åpen grøft. Dette ble gjort på bakgrunn av et
anbudsdokument utarbeidet av Asplan Viak.

Det har vært nødvendig å forenkle visse momenter ved de forskjellige utførelsesmetodene.
Eksempelvis:

Alle gravearbeider og all massehåndtering er beregnet, og ikke faktisk målt.
Kumarbeider, rétilknytning av private stikkledninger, provisorisk vannforsyning etc. er
behandlet identisk ved begge utførelsesmetoder.
Teknisk kvalitet for fornyet ledningstrasé er forutsatt lik for de to metodene. Dette
innebærer også at komponentene har lik levetid før traséen må fornyes.

8.2 Miljø

8.2.1 Terrengoverflate

Skjelsvik er et boligområde med hager, boliggater, enkelte hellebelagte gårdsplasser, og
utmarksområder med gress og skog. Tabell 6 og Tabell 7 viser opplysninger om overflaten:

Tabell 6: Antall trasémeter for ulike typer overflate
Type overflate Antall

trasémeter
Plen / hage 275
Asfalt 165
Hellebelagt 8
Utmark med gress 242
Utmark med skog 270

Sum 960

Tabell 7: Antall objekter som må forseres
Objekt Antall

Forstøtningsmurer 4
Hekker 6
Bekk 1
Gjerde 1

Foto 8 – 11 illustrerer før og etter rehabilitering ved henholdsvis hellebelagt gårdsplass og
hage. Graveinngrep på private eiendommer og i hager begrenses maksimalt, og beboeres
adkomst opprettholdes til enhver tid.

Foto 8: Gravegrop for anboringspunkt ved
Østvedtvegen 34

Foto 9: Østvedtvegen 34 etter ferdigstilt prosjekt

Foto: Stig Hernholm Foto: Geir H. Hansen
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Foto 10, over: Hvalenveien 24 etter rehabilitering
Foto 11, til venstre: Rehabilitering ved Hvalenveien 24

8.2.2 Anleggsbredde og grøftesnitt

Porsgrunn kommune regner normalt med en anleggsbredde på ca. 10 meter ved graving av
grøft, henleggelse av masser og transport, illustrert på Figur 4.

Figur 4: Anleggsbredde ca. 10 meter

Tegning: Asplan Viak as

Foto: Stig Hernholm

Foto: Geir H. Hansen
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Figur 5 viser grøftesnittet som er benyttet i beregningene. ”Lag A” illustrerer
ledningsfundamentet, som består av 150 mm tykt lag av finpukk. Omfylling( ”B” og ”C”) utgjør
til sammen 300 mm. Gjenfylling (”D”) utgjør 500 mm, hvor utgravde masser tilbakeføres. Lag
”E” illustrerer reetablering av vei.

I dette tilfellet har hele grøftesnittet et areal på 3,49 m2. Pukklaget (A+B+C) og
gjenfyllingslaget (D+E) har et areal på henholdsvis 0,71 m2 og 2,68 m2. Med forutsetningen
at total ledningstrasé er 960 meter, kan grøftemassenes volum beregnes.

Figur 5: Grøftesnitt i Skjelsvik-prosjektet

Tegning: Asplan Viak as
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Foto 12 og Foto 13 viser henholdsvis fjellgrøft og mottaksgrop.

Foto 12: Fjellgrøft ved Hvalenveien 24,
innføringsgrop ved skogsområde

Foto 13: Mottaksgrop i skogsområde

8.2.3 Grøftemasser og transport

Med utgangspunkt i grøftesnittet ovenfor, kan volumet for pukk, asfalt, overskuddsmasser og
mellomlagring beregnes (jf. indikatoren Massebehov), se Tabell 8. Ved utblokking kreves
graving av innføringsgroper, trekkegroper og anboringspunkter. Kummene ble etablert hvor
det allerede ble gravd groper. Asfaltert areal er beregnet til 55 m2, og det antas en tykkelse
på 10 cm. For åpen grøft antas at det asfalteres totalt 165 meter, med en bredde på 5 meter.

Tabell 8: Volum for de ulike massene

Antall Lengde
(m)

Lengde-
snitt
(m2)

Bredde
(m)

Volum,
pukk
(m3)

Volum,
asfalt
(m3)

Volum,
overskudds-
masser (m3)

Volum,
mellom-
lagring
(m3)

Innføringsgroper 5 6,4 8,63 2,0 5,7 5,7 80,6
Trekkegroper 6,5 6,0 2,0 27,7 27,7 136,1
Kummer 0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Anboringspunkter 15 1,5 1,5 16,0 16,0 54,9
Utblokking totalt 49,3 5,5 49,3 271,6
Åpen grøft 960 2,7 682 82,5 778 4666,0

Avstand fra anlegget til pukkverket er ca. 13 km, og det er ca. 5 km fra anlegget til Kjørholt
gruve, hvor overskuddsmassene deponeres. Lastebilen som benyttes til massetransport i
dette tilfellet har en kapasitet på 9 m3.

I NoDig-prosjektet var pukkforbruket på ca. 50 m3, og vi får 6 turer til/fra pukkverket.
Kjørelengden blir til sammen 156 km. Hvis vi antar at man kjører 10 km på 15 min (40 km/t i
gjennomsnitt), blir kjøretid for henting av pukk totalt 234 min, det vil si 3,9 timer. Med et

Foto: Stig Hernholm

Foto: Stig Hernholm
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dieselforbruk på 20 liter pr. time får vi et dieselforbruk på 78 liter. Med åpen grøft vil
pukkforbruket være 682 m3, og vi får 76 turer på til sammen 1976 km, 49,4 timer og et
dieselforbruk på 988 liter.

For utblokking forutsetter vi at volumet av overskuddsmassene, som transporteres til deponi,
tilsvarer pukkvolumet. For åpen grøft forutsetter vi at overskuddsmassene tilsvarer
pukkvolum + volumet av ledningen, da ledningen også transporteres til deponi. Vi får dermed
tilsvarende antall lastebilturer for bortkjøring av masser som henting av pukk, og med
deponiet lokalisert kun 5 km fra anlegget får vi et dieselforbruk på 30 og 380 liter for
henholdsvis utblokking og åpen grøft.

Det antas samme kjørelengde for henting av asfalt som for pukk.

Tabell 9: Transport av masser til/fra anlegget

Avstand
fra anlegg

(km)
Antall

tur/retur
Kjørelengde

 (km)
Kjøretid
(timer)

Drivstofforbruk
(liter diesel)

NoDig/
Utblokking

Åpen
grøft

NoDig/
Utblokking

Åpen
grøft

NoDig/
Utblokking

Åpen
grøft

NoDig/
Utblokking

Åpen
grøft

Pukkverk 13 6 76 156 1976 3,9 49,4 78 988
Asfalt 13 1 10 26 260 0,65 6,5 13 130
Deponi 5 6 76 60 760 1,5 19,0 30 380
Totalt 13 162 242 2996 6,05 74,9 121 1498

8.2.4 Beslaglagt areal

Massene som graves opp og fylles tilbake i grøfta når ledningsanlegget er etablert,
mellomlagres på grøftekanten (271 m3 for utblokking og 4666 m3 for åpen grøft). Sammen
med anleggstrafikk beslaglegger dette areal. Med en anleggsbredde på ca. 10 meter ved
graving av groper og grøfter, får vi et beslaglagt areal på 935 m2 for utblokking og 9690 m2

for åpen grøft.

Tabell 10: Beslaglagt areal

Lengde, grøfter /
groper (m)

Anleggs-
bredde (m)

Beslaglagt areal
(m2)

Utblokking 93,5 10 935
Åpen grøft 960 10 9690

8.2.5 Støy

Det ble ikke foretatt målinger av støynivå i Skjelsvik-prosjektet, og det er heller ikke gjort
forsøk på å beregne dette ut fra antall desibel (dB). Da støyplage kan sies å være en
subjektiv opplevelse, gir enkelte av spørsmålene på intervjuskjemaet (se vedlegg) de berørte
beboerne anledning til å uttale seg angående dette. Selv om støy fra anleggsmaskiner måles
til å være innenfor kravene, kan man tenke seg at effekten henger sammen med varigheten.
Aksepten for en støyplage vil antakelig reduseres med tiden.

8.2.6 Energiforbruk

Det er ikke foretatt beregninger av energiforbruk i dette prosjektet.



NoDig versus åpen grøft 43

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT Asplan Viak AS

8.3 Klimaregnskap

8.3.1 Metodikk

Rådgivningsfirmaet CO2focus har utarbeidet to klimaregnskap som viser de største
forskjellene i klimagassutslipp mellom NoDig og åpen grøft for dette prosjektet. Metodikken
som er anvendt for beregningen av klimaregnskapene er ”The Greenhouse Gas Protocol”
(GHG-protokollen)19 for prosjekter. GHG-protokollen er den mest anerkjente, internasjonale
standarden for beregning av klimagassutslipp for virksomheter og prosjekter. Den er utviklet
av World Resource Institute og World Business Council for Sustainable Development og var i
1996 utgangspunktet for ISO-standard 14064-I, og tar hensyn til både direkte og indirekte
utslipp. GHG-protokollen for prosjekter skiller mellom såkalte ”primære og sekundære
aktiviteter”.

I sammenheng med et anlegg for utskifting av vann- og avløpsledninger, kan vi ha CO2-
utslipp fra:

Drivstofforbruket til anleggsmaskiner og utstyr
Drivstofforbruk ved transport av masser og materialer til og fra anleggsplassen
Produksjon av materialer, slik som rør, asfalt, tilbakefyllingsmasser, kjemikalier, etc.
Økt drivstofforbruk på grunn av trafikkforsinkelser og omkjøringer

8.3.2 Primære aktiviteter

Primære aktiviteter er direkte relatert til prosjektet og inkluderer bruk av utstyr, transport av
masser og materialer, samt produksjon av materialer:

Drivstofforbruket til anleggsmaskiner og kjøretøy

Anleggsmaskiner og kjøretøy er i dette tilfellet gravemaskiner, lastebiler, kranbil, diesel- og
bensindrevne aggregater. CO2-faktoren er nærmere beskrevet i avsnitt 7.2.1

Det er tatt hensyn til drivstofforbruk i forbindelse med:

Graving av grøfter og groper
Mellomlagring av gravemasser
Transport for deponering av overskuddsmasser
Transport av pukk og asfalt
Aggregater og kompaktorer

Produksjon av materialer

Forbruk av materialer som pukk, asfalt og rør kan utgjøre en stor del av den totale
klimabelastningen til et anleggsprosjekt. Vi har valgt å ta med klimagassutslippet fra
produksjon av pukk og asfalt, men utelate produksjon av rør, da dette er likt for de to
alternativene.
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Forutsetningen for å kunne beregne CO2-utslippet er å vite mengde materiale og CO2-faktor
per mengde produsert materiale basert på LCA-faktorer (Livssyklusanalyse) og EPD’er
(Environmental Product Declaration).

8.3.3 Sekundære aktiviteter

Sekundære aktiviteter er indirekte aktiviteter som i anleggsprosjekter kan være
trafikkforsinkelser og omkjøringer. Det ble i Skjelsvik-prosjektet ikke registrert nevneverdige
forsinkelser eller omkjøringer. Utslipp fra sekundære aktiviteter ble derfor ikke medregnet i
dette eksempelet.

8.3.4 Sammenlikning av utslipp: NoDig vs åpen grøft

Sammenlikning av CO2-utslipp fra de to alternativene er beregnet i tabellene nedenfor.

Tabell 11: CO2-utslipp for NoDig-alternativet

Noter:

1 Løftehjelp: Tilsvarer: 67 sveiser á 1 time à 1 liter diesel
2 Pumping av grøftevann: Normalt vil pumping av vann pågå så lenge det graves. Ettersom det i dette

prosjektet var lite vann å pumpe er det i dette regnestykket antatt at vannpumpe går like lenge som
burstaggregat; 9 etapper á 4 timer.

3 Asfaltlegging: Det er antatt et dieselforbruk tilsvarende kjøring (pr time).
4  Mengde pukk: m3 * massetetthet20

5  Mengde asfalt: m3 * massetetthet21

CO2-faktor: Andel bitumen multiplisert med faktor + andel masse multiplisert med faktor, som tilsvarer
80 % av LCA-faktor for asfalt (20 % tilsvarer ferdigstillelse og transport av bitumen og ferdigasfalt).

6 CO2-faktor for gjenvunnet asfalt: Faktoren for gjenvunnet tilsvarer ca. 20 % av faktor for ny asfalt
7 Rør: Vekt i kg per meter rør.

CO2-faktor: Global Warming Potential (GWP) i kg CO2-eq per kg HDPE22
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Tabell 12: CO2-utslipp for åpen grøft-alternativet

Noter:

1 Pumping av grøftevann: Det antas at vannpumpe går 130 dager à 4 timer.
2 Asfaltlegging: Det er antatt et dieselforbruk tilsvarende kjøring (pr time).
3 Fyllmassekompaktor: Det antas at fyllingen tar 100 dager og at kompaktor kjører 7,5 timer/dag
4 Asfaltkompaktor: det antas likt som ved No Dig: 165m av boliggata med asfalt
5  Mengde pukk: m3 * massetetthet23

6 Mengde asfalt: m3 * massetetthet24

CO2-faktor: Andel bitumen multiplisert med faktor + andel stenmasse multiplisert med faktor; som
tilsvarer 80 % av LCA-faktor for asfalt (20 % tilsvarer ferdigstillelse og transport av bitumen og
ferdigasfalt).

7 CO2-faktor for gjenvunnet asfalt: Faktoren for gjenvunnet tilsvarer ca. 20 % av faktor for ny asfalt
8 Rør: Vekt i kg per meter rør.

CO2-faktor: Global Warming Potential (GWP) i kg CO2-eq per kg HDPE25

8.3.5 Konklusjon – Klimaregnskap

Beregningen for Skjelsvik-prosjektet viser at det totale utslippet ved bruk av NoDig utgjorde
ca. 13 tonn CO2, og at utslippet ved bruk av åpen grøft ville utgjøre ca. 101 tonn CO2, noe
som innebærer 87 % lavere utslipp med NoDig-alternativet. CO2-faktoren pr. meter for de to
alternativene er henholdsvis 14 og 105. Ved å inkludere trafikkforsinkelser og omkjøringer, vil
man kunne se ytterligere ulikheter, jf. sekundær aktivitet i Tabell 12 ovenfor. Det er i denne
sammenheng ikke tatt hensyn til CO2-utslipp knyttet til produksjon og tiltransport av PE-rør,
da vi har valgt å avgrense miljøregnskapet til selve anleggsfasen. Ut fra vårt
beregningsgrunnlag (jf. note 8 ovenfor) vil produksjon av 960 meter PE-rør utgjøre 62 tonn
CO2. Det vil kunne være aktuelt å utvide grensen for hva som tas med i fremtidige
miljøregnskap for andre prosjekter, og samtidig utføre livssyklusanalyser for produkter.
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8.4 Samfunn

8.4.1 Trafikkulemper

Det ble i Skjelsvik-prosjektet ikke registrert nevneverdige forsinkelser eller omkjøringer, da
det ikke var behov for trafikkregulering i området. Ved åpen grøft kunne man tenke seg en
viss grad av regulering, men siden omkjøringsmulighetene i dette tilfellet er gode, ville det
ikke være spesielt mye forsinkelser.

8.4.2 Anleggstid

I Skjelsvik-prosjektet var anleggstiden ca. 12 uker. Graving / åpen grøft er beregnet til ca. 24
uker. I tilfeller hvor et anlegg påvirker de øvrige samfunnsindikatorene Trafikkulemper, Helse
og sikkerhet, og Boforhold, vil anleggstiden henge sammen med disse ved at effekten kan
forsterkes over tid. I tillegg til dette vil anleggstiden avgjøre antall byggemøter og behov for
oppfølging, og dermed beslaglegge tid som oppdragsgiver og entreprenør kunne benyttet til
andre prosjekter.

8.4.3 Helse og sikkerhet

Negative helseeffekter er knyttet til lokal forurensning som NO2-gass, partikler, støy og støv.
Det er i dette tilfellet ikke foretatt målinger eller beregninger for dette, men gjennom
spørsmålsstillingen i intervjuskjemaet forsøkes dette fanget opp. Det samme gjelder
sikkerhet knyttet til anleggstrafikk og sikring av anlegget for øvrig, hvor det i intervjuskjemaet
spørres om følelsen av sikkerhet ved normal ferdsel, og om husstanden har barn som ferdes
i området.

8.4.4 Boforhold

Inngrep og påvirkning relatert til beboernes eiendom og adkomst har sammenheng med
beslaglagt areal beskrevet i eget avsnitt ovenfor. De berørte partenes subjektive beskrivelse
vil være avgjørende også når det gjelder denne parameteren, og det ventes at effekten ville
fremkommet ved en intervjurunde i området.
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8.5 Økonomi

8.5.1 Anleggskostnader

NoDig-prosjektet ble anleggsmessig avsluttet desember 2008, og det endelige regnskapet
viser at anleggskostnaden var på kr. 4 335 000,-. I beregningsgrunnlaget inngikk følgende
hovedposter:

Generalomkostninger (forsikring, rigg og drift av byggeplass)
Forundersøkelser / forarbeid (spyling, rørinspeksjon, provisorisk vannforsyning,
lokalisering av eksisterende anboringer, trafikksikring, abonnentkontakt, etc.)
Installasjon / Ledningsanlegg (utblokking / inntrekking, graving, trykkprøving etc.)
Kumarbeider (fjerning, ombygging, nyetablering)
Tilkoplinger (anboring for private abonnenter)
Istandsetting av overflate
Kvalitetsplan / sluttkontroll

Konvensjonell graving er kalkulert til kr. 8 063 000,-. I grunnlaget for denne beregningen
inngår følgende hovedposter:

Generalomkostninger (forsikring, rigg og drift av byggeplass)
Forberedende arbeider (provisorisk vannledning, kryssing av gjerde,
forstøtningsmurer, hekker og bekk, innmåling/utstikking, trafikksikring, markrydding,
felling av trær, rystelsesmålinger)
Grøfter (graving, transport, fundamentering, gjenfylling, sprengning, vannulemper)
Ledningsanlegg (legging av nytt rør, tilknytninger, trykkprøving, innmåling, ekstra
bend, forankringer)
Kumarbeider (fjerning, ombygging, nyetablering)
Istandsetting (plen, hage, heller, gate, utmark m/ gress, utmark m/ skog)
Kvalitetsplan / sluttkontroll

Ut fra denne beregningen vil NoDig utgjøre en økonomisk besparelse på ca. 3,8 mill. kr.

Tabell 13: Sammenlikning av kostnader for graving og NoDig i Skjelsvik-prosjektet

Foto 14: Boliggate, Skjelsvik

Kr Kr / m

Graving (kalkulert) 8,1 mill. 8 400,-

NoDig-utførelse 4,3 mill. 4 500,-

Besparelse 3,8 mill. 3 900,-

8.5.2 Indirekte kostnader

Det er i dette prosjektet ikke beregnet indirekte kostnader. Se for øvrig avsnitt 7.11.2.

Foto: Arve Hansen
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8.6 Sammenstilling av resultater

En sammenstilling av resultatene fra det utvidete miljøregnskapet for hele ”Skjelvsik-
prosjektet” er satt opp i Tabell 14.

Tabell 14: Indikator- og parameterverdier i Skjelsvik-prosjektet med hensyn på metode

Metode
Indikator Parameter Enhet Graving/åpen grøft NoDig/utblokking

1 Påvirkning
klima og luft

CO2-utslipp fra
anleggsaktivitet Tonn 101,1 13,1

Lokal luftforurensing PM10 / NO2 Ikke beregnet Ikke målt

2 Beslaglagt areal Totalt oppgravd /
beslaglagt areal m2 9690 935

3 Massebehov Behov for ny masse
tilkjørt

m3 pukk 682 49,3
m3 fyllmasse 0 0
m3 asfalt 82,5 5,5

4 Støy Støy fra
anleggsmaskiner

dB/subjektiv
beskrivelse Intervju (ikke utført) Intervju (ikke utført)

5 Energibruk Totalt energiforbruk MJ / kWh Ikke beregnet Ikke målt

6 Trafikkulemper
Beslaglagt trafikkareal m2 / 100 m 0 0

Økt anleggstrafikk Antall
lastebilturer 162 13

7 Anleggstid Antall dager fra
anleggsstart til stopp Dager 120 60

8 Helse og
sikkerhet

Opplevde helseplager
og følelse av redusert
sikkerhet

Subjektiv
beskrivelse Intervju (ikke utført) Intervju (ikke utført)

9 Boforhold
Inngrep / påvirkning
relatert til bosted /
eiendom / adkomst

Subjektiv
beskrivelse Intervju (ikke utført) Intervju (ikke utført)

10 Anleggs-
kostnader

Kostnader direkte
knyttet til utførelsen
av arbeidet

1000 NOK 8 100 4 300

11 Indirekte
kostnader

Kostnader som
indirekte knyttes til et
prosjekt

1000 NOK Ikke beregnet Ikke beregnet

12 Nærings-
kostnader

Tapte inntekter for
berørt
næringsvirksomhet

1000 NOK Ikke beregnet Ikke beregnet
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Resultatene kan vises grafisk på følgende måte, hvor prosentverdien viser reduksjon ved
bruk av NoDig i forhold til åpen grøft:
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Resultatene av det utvidete miljøregnskapet for Skjelsvik
samfunnsmessig besparelse ved bruk av NoDig
er beregnet her. Når det gjelder effekter knyttet til støyplager
avhenger dette av svar på spørreundersøkelsen
utført for dette prosjektet. Lokal luftforurensning, energiforbruk, indirekte kostnader og
næringskostnader er ikke målt eller beregnet i dette prosjektet.

__________________________

Sitater fra befaring etter ferdigsti

”Økonomisk er det en besparelse på
sammenliknet med konvensjonell graving, og
beboerne i området blir utsatt for minimale inngrep
(VVS aktuelt nr. 6 – 2008)

”Et prosjekt som er både lønnsomt og som
tilfredsstiller de funksjonskrav som ledningseierne
setter. (…) Det er viktig at vi blir enda bedre kjent
med naturvennlige saneringsmetoder
(VVS aktuelt nr. 6 – 2008)

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

Resultatene av det utvidete miljøregnskapet for Skjelsvik-prosjektet viser e
samfunnsmessig besparelse ved bruk av NoDig versus åpen grøft ut fra de indikatorene som

et gjelder effekter knyttet til støyplager, helse, sikkerhet og boforhold,
spørreundersøkelsen (jf. intervjuskjema vedlagt)

. Lokal luftforurensning, energiforbruk, indirekte kostnader og
næringskostnader er ikke målt eller beregnet i dette prosjektet.

__________________________

befaring etter ferdigstillelse av anlegget:

   Foto 15: Ole Helgedagsrud

    Foto 16: Odd Lieng

Økonomisk er det en besparelse på ca. 50 prosent
sammenliknet med konvensjonell graving, og
beboerne i området blir utsatt for minimale inngrep”

Ole Helgedagsrud
Porsgrunn kommune Foto: Odd Borgestrand

Foto: Odd Borgestrand

Et prosjekt som er både lønnsomt og som
tilfredsstiller de funksjonskrav som ledningseierne

(…) Det er viktig at vi blir enda bedre kjent
med naturvennlige saneringsmetoder”

Odd Lieng
Leder av Norsk Rørsenter

Sekretær i SSTT

50

Asplan Viak AS

prosjektet viser en stor miljø- og
åpen grøft ut fra de indikatorene som

, helse, sikkerhet og boforhold,
tervjuskjema vedlagt), som ikke er

. Lokal luftforurensning, energiforbruk, indirekte kostnader og

: Ole Helgedagsrud

: Odd Lieng

Odd Borgestrand

Odd Borgestrand
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9 ANDRE EKSEMPLER

I dette kapitlet omtales enkelte prosjekter utført etter år 2000, hvor NoDig-metoder
sammenliknes med graving / åpen grøft. Prosjektene er for så vidt ikke vurdert med hensyn
til miljømessige konsekvenser, men utførelsen er valgt ut fra en totalvurdering, med pris som
den viktigste. Prosjektene er inndelt på følgende måte:

 NoDig: Det gamle røret benyttes
 NoDig: Nytt rør i ny trasé
 Åpen grøft: Utskifting ved konvensjonell graving

Samtlige NoDig-prosjekter har en teknisk kvalitet som minst tilsvarer nytt rør etablert ved
konvensjonell graving. ”Minst tilsvarende nytt rør” kan hevdes i de situasjoner hvor den
gamle ledningen ligger i myrlendte / bløte masser, og blir erstattet med nytt rør ved
konvensjonell graving / rørlegging. Erfaringsmessig oppstår ofte setninger i slike
grunnforhold, som kan gi svanker på nytt ledningsnett. I slike situasjoner vil for eksempel
utblokking / innføring av nytt rør i minimal grad påvirke rørets omgivelser.

9.1 NoDig: Det gamle røret benyttes

9.1.1 Røyken kommune: NoDig på landet

I 1963 bygde Røyken kommune en DN 100 AC-vannledning for kr 33,- pr. meter. I 2005 ble
det gjennomført et NoDig-prosjekt med utblokking og oppdimensjonering til DN 160 PE-rør
for ca. kr 1.200,- pr. meter.

Eksempelet viser at NoDig kan være meget konkurransedyktig også utenfor byer og
tettsteder. 26

Foto 17: Illustrasjoner av overflate i Røyken-prosjektet (Foto: Hendrik Panman)

Utgangspunktet for prosjektet var mange vannlekkasjer og behov for kapasitetsøkning. Med
4 km vannledning over dyrket mark (2/5), i skogsterreng (1/5) og langs en skogsbilvei (2/5),
ble prosjektet vurdert som et konvensjonelt grave- / utskiftningsarbeid. Men som NoDig-
rådgivere fikk VA teknikk as aksept for å ta inn en alternativ utførelse i anbudsbeskrivelsen.

”Utblokking utkonkurrerte fem graveanbud, og kommunen sparte ca 1 mill. kroner på å
tenke alternativt.”
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Foto 18: Illustrasjon av overflate i Røyken-prosjektet Foto 19: Illustrasjon av overflate i Røyken-prosjektet

Anbudsbeskrivelsen definerte konvensjonell graving, og åpnet for alternativ utførelse ved
utblokking. Maskinentreprenøren Engelstad as priset den alternative utførelsen i samarbeid
med NoDig-entreprenøren Sandum as. Dette anbudet utgjorde 5 mill. kr, mens fem
graveentreprenører priset sine anbud til kr 6,1 – 8,1 mill. Valget var enkelt, prosjektet ble
utført med minimale graveinngrep og kommunen oppnådde sitt mål om en ny vannledning
med større dimensjon. Til slutt satt man igjen med 1 mill. kr til andre, fornuftige tiltak.

Foto 20: Utblokkingsrigg

Foto 21: Transport langs skogsbilvei av helsveiset
PE-rør i varerør fra sentral sveiseplass

Foto 22: PE-rør med beskyttelseskappe

Foto: Hendrik Panman Foto: Hendrik Panman

Foto: Sandum as Foto: Sandum as

Foto: Sandum as
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Normalt vil det være dyrest å grave i byer og tettsteder der det er asfalt, annen infrastruktur,
nærhet til bygninger, dårlige grunnforhold, hager, etc. Men i dette prosjektet var det også
andre momenter som gjør betydelig prismessige utslag:

Rydding av skog
Sårbare områder med hensyn på massetransport
Utbedring av skogsbilvei (massetransport, pukk og 6 meters rør)
Avlingstap på dyrket mark
Komprimering av jordsmonn og landbruksdrenering
Oppfølging overfor grunneiere ved istandsettingsarbeid

Generelt må man akseptere at 100 % graving i mange situasjoner er riktig. Men når det
”lukter dyrt” å grave, bør man være forpliktet til å tenke alternativt.

Foto 23: Utblokker-hodet Foto 24: Ledningsgrøft

Tabell 15: Sammenlikning av kostnader for graving og NoDig i Røyken-prosjektet

Kr Kr/m
Graving (stipulert) 6,1 mill. 1 525,-
NoDig 5,0 mill. 1 250,-
Besparelse 1,1 mill.    275,-

9.1.2 Porsgrunn kommune: Fredbohavn – NoDig med mange gravehull

Ledningene ligger for det meste i en smal, rolig boliggate med eldre bebyggelse.
Angrepspunkter i endene er i trafikkerte veier. Det har vært lekkasjer på vannledning på som
følge av korrosjon og tæring. Punktreparasjoner på avløpsledningen har vært nødvendig på
grunn av kollaps og kloakkstopp. Eksisterende, parallelle ledninger er en 255 meter DN 150
vannledning av grått støpejern og en 170 meter DN 300 betongledning for avløp (AF). Foto
25 og Figur 6 viser områdets overflate og antall gravepunkter.

Foto: Arve Hansen Foto: Arve Hansen
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Foto 25: Flyfoto av Fredbohavn Figur 6: Ledningskart over Fredbohavn med gravepunkter

Over en strekning på totalt 295 meter er det utført 30 gravepunkter, se Foto 26 og Foto 27.
Oppgraving er begrenset mest mulig ved hjelp av ulike metoder for
grøfteavstivning. Oppgravinger har vært nødvendig ved anboringer på vannledningen, bend
som ikke kunne forseres ved utblokking og utskifting av kummer.

Foto 26: Gravepunkter for stikkledninger Foto 27: Gravepunkter for stikkledninger

Vannledningen er blokket ut i sin helhet og ny DN180 PE100 SDR11 m/kappe er etablert.
Avløp fellesledningen ble strømperenovert i en strekning på ca. 130 meter. Strømpe-
renovering ble valgt fordi ”rør-sirkel” var intakt, ledningen lå i smal fjellgrøft, mange
stikkledninger og ønske om utblokking av ”nabo-ledningen” (vannledningen). Ved utblokking
av kun vannledning og strømperenovering av avløpsledningen, begrenset man antall

Gravepunkter – stikkledning (24)

Gravepunkter – kummer (6)

Gravepunkt – bend (1)
Foto: www.gulesider.no Kart: Porsgrunn kommune

Foto: Stig Hernholm Foto: Stig Hernholm

http://www.gulesider.no/
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gravepunkter. Én strekning på 40 meter ble også utblokket med innføring av to ledninger for
henholdsvis spillvann og overvann, se Foto 28, Foto 29 og Foto 30. På den måten er
mesteparten av vei-vannet fra Fredbohavn fjernet fra nedstrøms spillvannssystem.

Foto 28: Fredbohavn før
rehabilitering

Foto 29: Fredbohavn under
rehabilitering

Foto 30: Utblokking og inntrekking
av spillvanns- og overvanns-
ledning

9.1.3 Tønsberg kommune: Graving i hager - en dårlig kombinasjon

Tønsberg kommune har lang erfaring med å benytte NoDig-metoder, der det ”lukter dyrt” å
grave. Med en stor avløpsledning gjennom åtte hager av høy standard, er det vanskelig å
oppnå graving, utskifting og istandsetting for under 8 – 9.000 kroner pr meter.

415 meter
Private hager, kryssende kommunale veier
DN 530 / 600 mm betongrør

Problem:
Åpne / utette skjøter, røtter, sprukne rør,
”rørsirkel” ok.

Metode: Strømpeutforing (InsituForm) SN 8.

Foto 31: Strømperenovering, Olimb as

Foto: Kristin Hamre Foto: Stig Hernholm Foto: Stig Hernholm

Foto: Arve Hansen

”Selv med ca. 10 meter mellom gravepunktene, anser kommunen prosjektet som et
meget vellykket NoDig-prosjekt.”
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Tabell 16: Sammenlikning av kostnader for graving og NoDig i Tønsberg-prosjektet

Kr Kr/m
Graving (stipulert) 3,5 mill. 8 400,-
NoDig 1,7 mill. 4 100,-
Besparelse 1,8 mill. 4 300,-

I tillegg til den direkte økonomiske besparelsen på 1,8 mill. kroner, poengterer kommunen
følgende besparelser:

Anleggstid
Rask gjennomføring

Private eiendommer
Minimale ulemper, og små ressurser til oppfølging overfor eiendomseiere (private
prydbusker, hekker, trær og plen krever ekstremt engasjement)

Kommunalt engasjement
Få byggemøter og totalt sett liten involvering

9.2 NoDig: Nytt rør i ny trasé

9.2.1 Holmestrand kommune: Ny vannledning – Graving i myr er umulig

Den gamle DN 300 AC-vannledningen ligger i gammel jernbanetrasé rundt myra, en lengde
på 450 meter (Foto 32 og Figur 7). Det ble vurdert konvensjonell utskifting eller utblokking og
innføring av nytt DN 400 PE-rør i samme trasé.

I 2001 ble det i stedet valgt styrt boring direkte over myra, og etablering av et DN 400 PE-rør
SDR 11, en strekning på ca. 225 meter (Foto 33). Den gamle AC-ledningen opprettholdes
inntil videre.

”Men hvorfor gå 450 meter rundt, når man kan gå 225 meter rett over myra?”

”Graving i hager er kostbart og meget
ressurskrevende”

Martin Haug Larsen
Tønsberg kommune
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Foto 32: Overflaten Foto 33: Retningsstyrt boring

Tabell 17: Sammenlikning av kostnader for graving og NoDig i Holmestrand-prosjektet

Kr Kr/m
Graving (stipulert) 2,5 mill. 5 600,-
NoDig 0,6 mill. 2 700,-
Besparelse 1,9 mill.

Myrområdet har normalt et vannspeil i terrengnivå, med ukjent dybde til faste masser.27

Utdrag fra den geotekniske rapporten:

Figur 7: Skissemessig oversikt over traséene

I 2009 vurderte kommunen å sette AC-ledningen ut av drift, og doble forsyningskapasiteten.

Med de gode erfaringene fra 2001, og den teknologiske utviklingen, antas det at man igjen vil
velge styrt boring over myra.

”Myrtorven var bløt og fiberløs og ble flytende
som en tynn grøt ved omrøring. Under myrlaget
ville traséen fortsette i en bløt organisk "leire",
det organiske innholdet ble målt til 12 % og
materialet var meget plastisk, Ip = 100 %!
Begge disse jordartene er svært bløte etter
norske forhold, med en antatt udrenert
skjærstyrke på noen få kPa og en omrørt styrke
så lav som 0,1 - 0,3 kPa”.

Rolf Lauritzsen
Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Foto: Arve Hansen Foto: Arve Hansen
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9.2.2 Lier kommune: Bekkelukking – Styrt boring og rørlegging på 18 meters dyp

En bekk gjennom en gammel søppelfylling medfører utdrenering av sigevann og
forurensning av nedstrøms bekk / elv. Med flere avvinklinger og nedgravde kummer, ble
fornyelse av røret vurdert som uaktuelt. Det ble vurdert å bygge en pumpestasjon for å
overføre denne bekken til ”nabo-bekken”. Løsningen ble styrt boring (Foto 35) og overføring
til ”nabo-bekken” med selvfall, for øvrig i tråd med mottoet til Ivar Kalland i Bergen kommune:

Det ble etablert et DN 800 PE-rør over en strekning på 220 meter. Traséen har et høydedrag
med 18 meter overdekning på det meste (Foto 34).

Foto 34: Flyfoto med inntegnet ledningstrasé Foto 35: Borerigg

Tabell 18: Kostnader for NoDig-prosjektet i Lier

Kr Kr/m
Kontrakt 1,8 mill. 8 200,-
Tillegg 1,0 mill. 4 500,-
Sum 2,8 mill. 12 700,-

Prosjektet ble både spennende og lærerikt, i og med at rømme- / trekkeprosessen stoppet
opp halvveis. Det ble satt ned et stålsvep på 18 meters dybde, rømmekrona demontert,
rømme- / trekkeprosessen gjenopptatt og prosjektet ferdigstilt med et tillegg på 1 mill. kr.
Bekken kunne ledes utenom den gamle søppelfyllinga og over i ”nabobekken” i selvfall.
Prosjektet er et typisk eksempel på at NoDig kan benyttes der graving er umulig.

”Enhver pumpestasjon er et nederlag”

Ivar Kalland
Bergen kommune

Foto: Arve Hansen
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9.3 Utskifting / åpen grøft

Drammen kommune: Neversvingen

Utgangspunktet for prosjektet, som ble avsluttet høsten 2009, var fornyelse av ca. 500 meter
vannledninger i et boligfelt (Foto 36 og Foto 37), på grunn av store problemer med ”brunt
vann” til abonnentene. De gamle hovedvannledningene var av duktilt støpejern uten
innvendig sementmørtelforing, med dimensjon DN 100. Drammen kommunes minimumskrav
til hovedvannledninger er i dag DN 150, blant annet med tanke på slukkevannsforsyning.
Også avløpssystemet, som besto av separate betongrør for spillvann og overvann med
dårlige pakninger i muffer, var ”modent” for utskifting / rehabilitering. Ledningsnettet i
området, som ble etablert i 1965, var i stor grad lagt i smale fjellgrøfter.

Foto 36: Kumregistrering i Neversvingen Foto 37: Kumregistrering i Neversvingen

Det ble vurdert to muligheter:

Konvensjonell oppgraving og utskifting av de gamle ledningene for vann, spillvann og
overvann.
NoDig-utførelse med utblokking av vannledning og strømperenovering av spillvann-
og overvannsledninger.

Konvensjonell utskifting innebærer i dette tilfellet at eksisterende ledninger fjernes og grøft
utvides ved pigging av fjell til dagens grøftestandard. Nye rør legges med fortløpende
tilkopling av abonnenter, og private stikkledninger legges ut av gategrunn. Underveis
monteres nye gatesandfang og bisluk. Arbeidene er så vidt omfattende, at man i praksis
oppnår helt ny veioverbygning.

Tabell 19: Sammenlikning av kostnader for graving og NoDig i Neversvingen, Drammen

Kr Kr/m
Graving 6,4 mill. 12 800,-
NoDig (stipulert) 5,8 mill. 11 600,-
Besparelse 0,6 mill.   1 200,-

Prosjektet viser at konvensjonell utskifting pådrar seg merkostnader, som delvis kan
tilskrives bedre veistandard etter ferdigstillelse av prosjektet. Ved de angitte NoDig-

Foto: Jonny UndersakerFoto: Jonny Undersaker
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løsningene er veiutbedring begrenset til oppgravde punkter for vannstikkledninger og
angrepspunkt for utblokking av vannledningen. Samtlige avløpsledninger kan
strømperenoveres og graving begrenser seg til noen ytterst få oppgravinger for
punktutbedringer. En NoDig-utførelse ville sannsynligvis medført:

Billigere og raskere anleggsutførelse
Mindre ulemper for beboere og trafikanter, men også:
Mindre grad av veiutbedringer
Ingen fornyelse av private stikkledninger i veigrunn

Drammen kommune valgte å benytte konvensjonell utskiftning av ledningsnettet ut fra
hovedargumentet at NoDig-alternativet i dette tilfellet innebar en større risiko, fordi man
måtte dimensjonsutvide vannledningen i fjellgrøft, med fare for skade på avløpsledningen i
samme trasé.
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10 ANDRE REFERANSER

10.1 Canadisk utslippskal

David O’Sullivan, tidligere direktør
avdeling i British Columbia (NASTT
Construction Inc., er opptatt av de miljømessige fordelene som NoDig
fremfor graving med åpne grøfter. Han sier at NoDig lenge har blitt fremmet som en
foretrukket metode med tanke på reduksjon av ulemper som trafikkomlegging, oppgravet
areal og åpne grøfter, men at
energi som forbrukes til å flytte og tilbakeføre oppgravde masser.

Han mener valg av NoDig-metoder ved
utslippene med 78-90 % ved redusert transport av fyllmasser. NoDig
mer miljøvennlige med tanke på redusert
rørlegging gjennom våtmarker og andre milj

Det er med utgangspunkt i dette utviklet en nettbasert kalkulator,
Calculator, som beregner og sammenlikner klimagassutslipp for NoDig
konvensjonell graving / åpen grøft ved å fylle inn infor
trafikk, etc. Kalkulatoren er å finne på følgende internettadresse:

http://nasttghgcalculator.com/

”Å redusere omfanget av åpne grøfter reduserer
også mengden bortkjørte masser og materiale
for tilbakefylling av grøfta, noe som minimerer
utslipp fra lastebiler.”

Trenchless Technology Construction Inc.

http://www.nastt-bc.org/carboncalculator/nastt00.php
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Canadisk utslippskalkulator

, tidligere direktør ved North America Society for Trenchless Technology
(NASTT-BC) og nåværende leder av selskapet P.W. Trenchless

er opptatt av de miljømessige fordelene som NoDig-metoder innebærer
fremfor graving med åpne grøfter. Han sier at NoDig lenge har blitt fremmet som en
foretrukket metode med tanke på reduksjon av ulemper som trafikkomlegging, oppgravet

hovedforskjellen mellom NoDig og oppgraving likevel
til å flytte og tilbakeføre oppgravde masser.28

   Foto 38: David O’Sullivan

metoder ved rehabiliteringsprosjekter kan redusere
90 % ved redusert transport av fyllmasser. NoDig-metoder er dessuten

mer miljøvennlige med tanke på redusert støy, støv og annen forurensning, og gjør
rørlegging gjennom våtmarker og andre miljøfølsomme områder mer skånsomt.

Det er med utgangspunkt i dette utviklet en nettbasert kalkulator, NASTT GHG Emissions
som beregner og sammenlikner klimagassutslipp for NoDig-metoder og

konvensjonell graving / åpen grøft ved å fylle inn informasjon om dimensjoner, maskiner,
trafikk, etc. Kalkulatoren er å finne på følgende internettadresse:

”Å redusere omfanget av åpne grøfter reduserer
også mengden bortkjørte masser og materiale
for tilbakefylling av grøfta, noe som minimerer

(vår oversettelse)

David O’Sullivan
Trenchless Technology Construction Inc. http://trenchlessinternational.comHa

en

bc.org/carboncalculator/nastt00.php
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aving likevel er den

: David O’Sullivan
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NASTT GHG Emissions
metoder og

masjon om dimensjoner, maskiner,

Hans

http://nasttghgcalculator.com/
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10.2  e-CALC

Kalkulatoren e-CALC beregner og sammenlikner utslipp
fra NoDig-metoder og graving
benyttet ved de ulike metodene.
motortyper, drivstoff, effektivitet og tidsforbruk.

Kalkulatoren er utviklet av professor Samuel T. Ariaratnam ved Arizona
State University for leverandøren Vermeer, og kan fås tilsendt elektronisk
og gratis som Excel-fil ved henvendelse på e
ecalcinfo@vermeer.com.

Grunnlaget for beregningene omtales i to artikler skrevet av Ariaratnam og
utgitt 2009, se kapittel 10.6. for beskrivelse av artiklene

Figur 8 og Figur 9 viser regnearkene for beregning av utsli
åpen grøft. I dette tilfellet sammenliknes utslipp av klimagasser og partikler
ved utskifting av ca. 30 meter 300 mm rør på 1,5 meters dybde
enten utblokking eller åpen grøft.

Figur 8: Regneark for beregning av utslipp

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

beregner og sammenlikner utslipp av forurensende gasser og partikler
metoder og graving / åpen grøft basert på input av data for maskiner og utstyr

ulike metodene. Dette forutsetter at man har detaljert kjennskap til
, effektivitet og tidsforbruk.

ulatoren er utviklet av professor Samuel T. Ariaratnam ved Arizona
State University for leverandøren Vermeer, og kan fås tilsendt elektronisk

fil ved henvendelse på e-post til

for beregningene omtales i to artikler skrevet av Ariaratnam og
for beskrivelse av artiklene.

regnearkene for beregning av utslipp fra NoDig og
åpen grøft. I dette tilfellet sammenliknes utslipp av klimagasser og partikler
ved utskifting av ca. 30 meter 300 mm rør på 1,5 meters dybde ved bruk av
enten utblokking eller åpen grøft.

egning av utslipp for utskifting med åpen grøft (http://vermeer.com/)
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State University for leverandøren Vermeer, og kan fås tilsendt elektronisk
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Foto 39: S.T.
Ariaratnam

Foto: http://engineering.asu.edu

mailto:ecalcinfo@vermeer.com
http://vermeer.com/
http://vermeer.com/
http://engineering.asu.edu/
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Figur 9: Regneark for beregning av utslipp ved utskifting med utblokking (http://vermeer.com/)

Resultatene fra beregningene fremstilles grafisk ved søylediagrammer, jf. Figur 10. I dette
eksemplet får vi en gjennomsnittlig utslippsreduksjon på 74 % ved bruk av utblokking fremfor
åpen grøft.

Figur 10: Grafisk sammenlikning av utslipp fra henholdsvis åpen grøft og utblokking (http://vermeer.com/)

http://vermeer.com/
http://vermeer.com/
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10.3 VA-miljøkalkulator

I forlengelsen av denne rapporten utarbeider Asplan Viak, i samarbeid med CO2focus og
med midler fra Stiftelsen Asplan, en egen ”VA-miljøkalkulator” (Figur 11) tilpasset
skandinaviske forhold, som skal kunne beregne blant annet kostnader, arealbehov,
massehåndtering, transportbehov og CO2-utslipp for ulike NoDig-metoder og konvensjonell
graving / åpen grøft.

Målet er at dette skal bli et nyttig og brukervennlig verktøy som ledningseiere, entreprenører
og rådgivere kan benytte til beregning og tallfesting av miljø- og samfunnseffekter når de
ulike metodene skal vurderes, effekter som ikke nødvendigvis fremkommer i rent
økonomiske betraktninger når ledningsfornyelse planlegges.

For å gi best mulig resultater, kreves det at grunnlagsdataene er mest mulig korrekte og
utfyllende. Dette vil ta noe tid å få på plass, men vi håper å kunne presentere en første
versjon i løpet av året.

Figur 11: Utdrag av førsteutkast til VA-miljøkalkulator, presentert på SSTT-konferansen i Bergen 2010
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10.4 Styrud AB

Dette hevder Rolf Borrås, Styrud AB i
rapporten Trenchless technology
Figur 12 viser at ledningsfornyelse med bruk av NoDig
drivstoffmengden som ved konvensjonell graving

Figur 12: Forbruk av diesel ved ledningsfornyelse med bruk av
NoDig-metode og konvensjonell graving

Borrås har så regnet på hva dette innebærer i virkeligheten.
med NoDig-metoder i 30 år, har i løpet av denne perioden boret oppimot 100 mil for ulike
ledningstyper ved bruk av alt fra retningsstyrt boring i myk leire til krevende hammerboring i
fjell. Totalt har de brukt ca. tre mill
konvensjonell oppgraving og åpne grøfter, ville det ifølg
Dersom man antar et utslipp på 2,5 kg CO
tilsvare ca. 140.000 tonn CO2.

Årsaken til dette er, ifølge Borrås, ikke fordi en borerigg forbruker så mye mindre drivstoff
enn en gravemaskin, men fordi ledningsfornyelse med NoDig
den tid som samme jobb tar med graving.

  ”Vi har sparat 57 miljoner liter diesel

Porsgrunn kommune, Norsk Vann, SSTT

  Foto 40: Rolf Borrås

Styrud AB i en artikkel i fagtidsskriftet SSTT.30 Han viser til
ss technology – a technology for the future fra Högskolan i Halmstad.

viser at ledningsfornyelse med bruk av NoDig-metoder i snitt kun forbruker 5 % av
som ved konvensjonell graving / åpen grøft.

: Forbruk av diesel ved ledningsfornyelse med bruk av
metode og konvensjonell graving31

Foto 41: ”Schaktfri ledningsbygg

Borrås har så regnet på hva dette innebærer i virkeligheten. Styrud AB, som har arbeidet
metoder i 30 år, har i løpet av denne perioden boret oppimot 100 mil for ulike

ledningstyper ved bruk av alt fra retningsstyrt boring i myk leire til krevende hammerboring i
tre mill. liter diesel. Dersom samme arbeid skulle vært utført med

konvensjonell oppgraving og åpne grøfter, ville det ifølge Borrås blitt forbrukt 60 mill.
Dersom man antar et utslipp på 2,5 kg CO2 pr. liter, vil besparelsen ved bruk av NoDig

.

Årsaken til dette er, ifølge Borrås, ikke fordi en borerigg forbruker så mye mindre drivstoff
enn en gravemaskin, men fordi ledningsfornyelse med NoDig-metoder i snitt bare tar 8 % av

med graving.

Vi har sparat 57 miljoner liter diesel – minst”

Rolf Borrås
Styrud AB

Foto: http://www.styrud.se

Foto: http://www.styrud.se
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: Rolf Borrås

Han viser til
Högskolan i Halmstad.

metoder i snitt kun forbruker 5 % av

: ”Schaktfri ledningsbyggnad”

B, som har arbeidet
metoder i 30 år, har i løpet av denne perioden boret oppimot 100 mil for ulike

ledningstyper ved bruk av alt fra retningsstyrt boring i myk leire til krevende hammerboring i
l. Dersom samme arbeid skulle vært utført med

e Borrås blitt forbrukt 60 mill. liter.
liter, vil besparelsen ved bruk av NoDig

Årsaken til dette er, ifølge Borrås, ikke fordi en borerigg forbruker så mye mindre drivstoff
metoder i snitt bare tar 8 % av

Foto: http://www.styrud.se

http://www.styrud.se/
http://www.styrud.se/
http://www.styrud.se/
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10.5  NoDig håndbok

NoDig håndbok beskriver, foruten de ulike rehabiliteringsmetodene, aspekter ved
samfunnskostnader og miljø knyttet til ledningsarbeider.32 Her finnes omtale av noen av de
samme begrepene som er benyttet i denne rapporten. NoDig håndbok kan bestilles av
SSTT, men finnes også elektronisk på følgende internettside: http://sstt.cbmanager.dk/no/

10.6  Anbefalinger til videre lesning

Under arbeidet med denne rapporten har vi funnet frem til følgende relevante artikler, som
viser at det er gjort noe forskning på området. Det finnes helt sikkert også materiale som
burde vært nevnt, men som vi ikke har fanget opp i denne omgang.

Comparison of Emitted Emissions Between Trenchless Pipe Replacement and Open Cut
Utility Construction (2009)33 beskriver en tilnærmingsmåte for tallfesting av utslipp ved
sammenlikning av to metoder for rehabilitering av en avløpsledning. Konklusjonen i denne
rapporten er at det ved konvensjonell oppgraving resulterte i 80 % mer utslipp sammenliknet
med bruk av NoDig.

Methodology for estimating emissions in underground utility construction operations (2009)34

beskriver en metode for å bestemme utslipp fra anleggsvirksomhet. Undersøkelsen viser at
utslippene kan beregnes ut fra standardlikninger ved å benytte data fra konkrete prosjekter.

Do Trenchless Pipeline Construction Methods reduce Greenhouse Gas Emissions? (2007)35

undersøker hvor stor reduksjon i utslipp av drivhusgasser som kan forventes ved bruk av
NoDig-metoder.

Economic efficiency considerations: Comparison between pipe bursting and open trench
installations (2007)36 sammenlikner utblokking og graving/åpen grøft med hensyn på
økonomisk effektivitet og miljøindikatorer.

http://sstt.cbmanager.dk/no/
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11 AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER

Dersom riktig NoDig-metode benyttes på rett sted, oppnås store økonomiske besparelser i
forhold til åpen grøft, illustrert ved eksempler på prosjekter med ulike forutsetninger og
metodebruk. Besparelsene ligger i reduserte kostnader direkte knyttet til anlegget, men også
indirekte i form av samfunnskostnader. Publikum og næringsvirksomhet forskånes for
langvarige anleggsarbeider, som har innvirkning på helse, sikkerhet, boforhold og inntekter.
Tidsbesparelser er også viktig med tanke på oppdragsgivers engasjement gjennom
oppfølging og byggemøter, og de utførendes tid på anlegget, tid som kunne vært brukt på
andre prosjekter.

Redusert belastning på klima og miljø kan også oppnås ved valg av riktig metode. I
eksemplet fra Skjelsvik i Porsgrunn har vi sett at CO2-utslippet kan reduseres med 87 % ved
bruk av NoDig fremfor åpen grøft, noe som samsvarer med internasjonale kilder. I vårt
eksempel var det totale CO2-utslippet på ca. 13 tonn for NoDig og ca. 101 tonn for åpen
grøft. Til sammenlikning slipper en gjennomsnitts personbil ut 2,6 tonn CO2 i løpet av et år,
og et fly tur / retur Oslo - Cape Town slipper ut ca. 13 tonn CO2 pr. person.37 Maskiner og
kjøretøy benyttet ved NoDig-metoder forbruker nødvendigvis ikke så mye mindre drivstoff
per time, men tatt i betraktning kortere anleggstid, mindre massebehov og dermed
transportbehov og ressursforbruk, vil den totale miljøbelastningen reduseres betraktelig.

Når en tiltakshaver står foran en ledningsfornyelse av et visst omfang, bør det alltid
gjennomføres et forprosjekt. Her bør det først vurderes om NoDig-utførelse er mulig, og
eventuelt gi en nærmere begrunnelse for hvorfor slik teknologi på det aktuelle tidspunktet
ikke skulle være egnet. Lov om offentlige anskaffelser sier at det skal tas hensyn til miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser av det aktuelle prosjektet. Unnlatelse av å ta i bruk NoDig-
metoder kan medføre erstatningsansvar etter Naboloven, avhengig av hvorvidt forholdene
ligger til rette for det.

Vi håper at denne rapporten kan være et utgangspunkt for videre diskusjon av disse
temaene og et bidrag til en metode for beregning av miljøregnskap ved ledningsfornyelse, en
metode som stadig kan forbedres ved å øke antall faktorer som medregnes, og å gjøre
grunnlagsdataene stadig mer utfyllende og realistiske. Forhåpentligvis vil rådmenn i norske
kommuner etter hvert måtte fremlegge budsjett for klimautslipp og energiforbruk på linje med
økonomibudsjett - et budsjett innenfor miljømessige og økonomiske rammer.
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"Norsk Vanns faggruppe for ledningsnett har støttet dette prosjektet med kr 50.000,-.
Vi mener at NoDig-løsninger kan brukes i mye større grad enn det som har vært
tilfelle hittil, selv om noen kommuner i Norge setter NoDig-metoder som førstevalg
dersom det er gjennomførbart. Med økt kunnskap og gode erfaringer fra
gjennomførte NoDig-prosjekt, slik som det omtalte prosjektet i Porsgrunn, håper vi
enda flere vil tenke NoDig i fremtidige prosjekter.

Ulempene for publikum, beboere og næringsdrivende er normalt vesentlig større ved
tradisjonelle grøftearbeider enn ved NoDig-metoder, og byggherrer må nok forvente
et økende press fra berørte grupper med hensyn til å redusere ulempene ved
anleggsarbeidene. Tidligere har nok de berørte gruppene i stor grad godtatt
ulempene, men nå som det finnes grøftefrie metoder bør disse uansett vurderes i
nye prosjekter. Prosjektet i Porsgrunn er et ”vinn-vinn-prosjekt” både når det gjelder
økonomi og miljøgevinster i bred forstand. Selv med relativt tett med
stikkledningspåkoplinger viser NoDig-teknikken seg å være svært gunstig.

Enkelte av NoDig-teknikkene kan ha et visst risikoaspekt mht. gjennomføring, så det
er viktig med god planlegging, inklusive kartlegging av eksisterende anlegg og
nødvendige grunnundersøkelser. Men i tiden fremover bør ikke spørsmålet være
"Hvorfor vi bruker NoDig", men "Hvorfor vi ikke bruker NoDig".

Trond Andersen
Norsk Vann
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12 VEDLEGG

Intervjuskjema for berørte beboere, Skjelsvik – Løvsjø

Skjemaet er utarbeidet med tanke på intervju av beboere og trafikanter som ble berørt av
rehabiliteringsprosjektet i Porsgrunn kommune, omtalt i kapittel 8. Intervjuet er ikke utført,
men kan fungere som et utgangspunkt for spørreundersøkelser i andre, liknende prosjekter.
Svarene som innhentes vil da kunne inngå i miljøregnskapet som subjektive vurderinger.
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Vedlegg

Intervjuskjema for berørte beboere, Skjelsvik – Løvsjø

TEKST MED STORE BOKSTAVER ER INFORMASJON TIL INTERVJUER. TEKST MED SMÅ BOKSTAVER ER
DEL AV INTERVJUET.

INTRODUKSJON AV INTERVJUERNE OG FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN. HA MED EN FORM FOR
IDENTIFIKASJON OM DET BLIR ETTERSPURT. STIKKORD ELLER EKSAKT TEKST UTFORMES.

…

Har du tid til å bruke ca. 10 minutter til å svare på noen spørsmål angående dette? Besvarelsen vil
være anonym, men for intern bearbeiding av svarene vil vi gjerne notere adressen. Informasjon som
fremkommer vil kun bli brukt for å evaluere det nevnte prosjektet.

HVIS IKKE TID NÅ; KAN VI AVTALE EN TID SENERE PÅ DAGEN? Klokkeslett:______________________

OM BEBOEREN IKKE ØNSKER Å SVARE / IKKE HAR TID I DAG, NOTER LIKEVEL FØLGENDE OM MULIG:

I lys av det du måtte huske fra arbeidet før jul 2008; noen raske kommentarer til dette?___________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

HVIS BEBOEREN ØNSKER Å DELTA I UNDERSØKELSEN, FORTSETT HER:

1. Hvor lenge har du/din husstand bodd i denne boligen?_______________________________

2. Kan du huske at det foregikk arbeid med hovedvannledningen som går mellom Skjelsvik –
Løvsjø i tidsrommet før jul 2008?

Ja Nei Veldig vagt

HVIS ”JA” FORTSETT MED SPM. 3. HVIS ”NEI” ELLER ”VELDIG VAGT” GÅ TIL SPM. 12 OG LITT
MER INFORMASJON OM ARBEIDET.

3. Hva husker du fra det arbeidet? _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



GÅ TIL SPM. 5 OM RESPONDENTEN ALLEREDE HAR SVART PÅ SPM. 4

4. Hvordan påvirket dette arbeidet deg / din husstand spesielt?__________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5. Vil du si at arbeidet på noen måte påvirket den generelle helsetilstanden hos noen i din
husstand, og i så fall på hvilken måte?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. Vil du si at arbeidet på noen måte påvirket følelsen av trafikksikkerhet ved normal ferdsel i
området, og i så fall på hvilken måte?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

7. Førte arbeidet til spesielle hindringer og ulemper i trafikken i området for din husstand?

Ja Nei Husker ikke

Hvis ja, på hvilken måte?________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Var dette av særlig stor betydning for deg/dere?____________________________________

____________________________________________________________________________

9. Etter ferdigstilling av arbeidet; var utearealer som innkjørsel og hage tilhørende boligen i
særlig grad negativt berørt?

Ja Nei Husker ikke / vet ikke

Hvis ja, på hvilken måte?________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Var dette av særlig stor betydning for deg/dere?____________________________________

____________________________________________________________________________



11. Synes du arbeidet med hovedvannledningen har påvirket negativt andre allment tilgjengelige
utearealer i området?

Ja Nei Husker ikke / vet ikke

HOPP TIL SPM. 13 OM RESPONDENTEN HAR FULGT INTERVJUET SÅ LANGT

12. Arbeidet for å oppgradere hovedvannledningen Skjelsvik – Løvsjø ble gjort med såkalt
utblokkingsteknikk; to groper graves i ledningstraseen med opptil 100 meter i mellom. Ny
ledning trekkes så igjennom det gamle røret med en maskin.

Noen kommentarer på bakgrunn av denne informasjonen?____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

OM INFORMASJONEN VEKKER MINNER, GÅ TILBAKE TIL SPM.4. HVIS IKKE, GÅ TIL SPM. 15.

13. Har du noen andre kommentarer til gravearbeidet og prosessen rundt?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14. Hadde tidspunktet for arbeidet noe å si for dine synspunkter i forhold til tiden på året
og/eller tid på døgnet?

Ja Nei

Hvis ja, på hvilken måte?________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Til slutt noen raske bakgrunnsspørsmål før vi avslutter:

15. Eier du boligen du bor i?

Ja Nei



16. Eier husstanden en eller flere biler?

Ja Nei

17. Finnes barn i skolealder i husstanden som går/sykler til skole i nærheten?

Ja Nei

18. Hva er ditt fødselsår? (HUSK OGSÅ Å NOTERE KJØNN)

Fødselsår

Kjønn (m/k)

Mange takk for at du tok deg tid til å la deg intervjue! Dette vil være svært nyttig i evalueringen av
arbeidet som ble gjort.

Del som intervjuer fyller ut:

19. Hvor lang tid tok intervjuet?____________________________

20. Virket det som respondenten hadde problemer med å huske tilbake?

Ja Nei Vet ikke

21. Hvor seriøst tok respondenten intervjuet?

Helt seriøst Ganske seriøst Useriøst Vet ikke

22. Ligger deler av boligens tomt over traseen for hovedvannledningen?

Ja Nei Må sjekkes


