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1 Generelt 
Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle rørleveranser skriftlig. Han har 
deretter ansvar for videre håndtering og tilstand. 
 
 
2 Kontroll 
Mottakskontroll skal minimum omfatte følgende punkt: 

− Sjekk at antall og dimensjon på rør er og glidemiddel.  
− Kontroller at riktig pakningstype for plast avløpsrør er beskrevet i pakkseddel. 
− Sjekk at rør er merket i henhold til krav (krav til merking se vedlegg 2). 
− Kontroller at rør har riktig fargekode i henhold til bruk. 
 

I tillegg gjelder for: 
 
• Duktile støpejernsrør 

− Sjekk at utvendig belegg på rør er fri for skader. Ved evt. skade repareres rør i henhold 
til vedlegg 8. 

− Kontroller at rør har tett kapsel i begge ender. 
− Sjekk at det ikke er synlige betongskader innvendig i rør. 

 
• Plastrør 

− Sjekk at PVC rør lagres slik at de ikke solblekes (ved lengre lagringstid). 
− Kontroller rør for bulker og stukning av spissende. 
− Sjekk at rør har tett kapsel i begge ender. 

 
• Betongrør 

− Se over spiss og muffe. 
− Kontroller inne i rør om det er løse rørbiter. 
− Sjekk for riss i betong. 

 
 
3 Rørlagring 
• Duktile støpejernsrør 
Rør skal transporteres på biler som er egnet til rørtransport. Rør skal ligge på minst 2 stk.   
4” * 4” under transport. Det skal ikke påføres punktlaster på rør som for eksempel anlegg på 
bakluke eller trykk fra muffer. 
 
Det skal benyttes stropper av kunstfiber ved lasting og lossing, ikke kjetting evt. stålwire. 
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Rør som legges på bakken skal ha treunderlag av min. 4” * 4” som plasseres ca. 1,5 m fra 
rørendene. Alle stabellag skal ha mellomlegg. Det skal være sikret mot sideglidning. 
 
Stablehøyder skal ikke overskride. 
Rørdiameter mm 80 – 150 200 – 300 350 – 500 600 – 700 800 – 2000 
Rørlag 9 6 4 3 1 

NB! Stabelhøyder er redusert i forhold til leverandørens anbefalinger.  
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