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14 KONTROLL, HÅNDTERING OG LAGRING 
AV RØR OG RØRDELER 

 
Kontroll, håndtering og lagring skal for arbeider som utføres for VAV, utføres etter 

denne normen. 

Stiller rørleverandør/produsent avvikende krav, skal dette avklares med VAV. 
 

 
14.1.1 Mottakskontroll. 

 

 
Ved utlevering fra VAV`s lager overtar entreprenør alt ansvar når entreprenørens bil 

er opplastet. 

 

Ved utleveringen skal rør og deler utstyres med en godt synlig følgeseddel med 

følgende tekst: 

ADVARSEL, BEHANDLES FORSIKTIG, BELEGGET MÅ IKKE SKADES. 
 

Ved utkjøring med VAV`s egen bil, overtas ansvaret av entreprenøren når delene er 

ferdig losset, og mottakskontroll er foretatt. Mottakskontroll skal utføres innen 2 

dager. Leveres rør og deler direkte på anlegg, skal entreprenør selv foreta 

mottakskontrollen. Ved mottakskontrollen skal skjemaet: 

 
Mottakskontroll ihht. ( § 28 Pkt. i forskrift om saksbehandling og kontroll) utfylles. 

 
Mottager er ansvarlig for at kontrollskjema utfylles og oppbevares på anleggstedet. 

Dette skal framvises på oppfordring. 
 

 
14.1.2  Duktile støpejernrør og deler, sjekkliste: 

 

 Er rør og deler ihht beskrivelse/bestilling? 

 Er skruer, muttere, skiver og pakninger av riktig type og i riktig 

antall? Er beskyttelseshetter på plass? 

 Rør og deler skal ved ankomst sjekkes visuelt for rundhet, for 

transportskader på inn- og utvendig belegg, og andre avvik. 

 Feil, skader og mangler meldes straks til transportør/leverandør. 
 

 
14.1.3  PE, sjekkliste: 

 Er rør og deler ihht beskrivelse/bestilling? 

 PE-rør og -deler sjekkes for riktig materialtype (PE 80 eller PE100),trykk-

klasse og SDR verdi. 

 Er beskyttelseshetter på plass? 
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 Rør og deler skal ved ankomst sjekkes visuelt for rundhet, for transportskader 

på eventuelt utvendig belegg, og andre avvik.. 

 Feil, skader og mangler meldes straks til transportør/leverandør. 
 

 
14.1.4  PVC, sjekkliste: 

 Er rør og deler ihht beskrivelse/bestilling? 

 Se etter merking etter NS-EN1401, trykklasse, sikkerhetsfaktor og SDR-

verdi. Er beskyttelse hetter på plass? 

 Rør og rørdeler skal ved ankomst sjekkes visuelt for rundhet, for 

transportskader inn- og utvendig, samt for støt- og slagskader. 

 Rørene skal være utstyrt med fast montert pakning. 

Solblekede rør tillates ikke. 

 Feil, skader og mangler meldes straks til transportør/leverandør. 
 

 
14.1.4 Håndtering. 

Håndtering og lagring av rør og rørdeler skal utføres med forsiktighet i henhold til 

leverandørens anvisninger, slik at produktene ikke utsettes for uheldige påkjenninger. 

Rørene bør fortrinnsvis håndteres og lagres i bunter slik de kommer fra leverandøren. 

Ved åpning av buntene, skal stålbåndene som holder rørene sammen kuttes med 

blikksaks eller sideavbiter, ikke brekkjern eller hakke, da dette skader den utvendige 

korrosjonsbeskyttelsen. 
 

 
14.1.5 Løfting. 

Duktile støpejerns rør og deler. 
Rør løftes i 2 pkt. med stropper. Løftes rørene i endene, skal det brukes spesielt 

tilpassede kroker med gummibelegg som ikke skader innvendig sementforing. 

Rørene skal ikke løftes med kjetting eller wire som kan skade utvendig 

korrosjonsbeskyttelse. 

Ved løfting av rørdeler og ventiler skal disse også løftes med webstropper, evt kan 

kjettingskrev brukes når delen er utstyrt med spesielle løfteører. Sjakler og kroker må 

ikke komme i kontakt med epoxy-belegget slik at dette skades. 

Duktile rørdeler pakkes på paller med plastbeskyttelsesfolie. 
 

Plastrør. 

Større dimensjoner løftes i 2 punkt med stropp. 

Rørene skal ikke løftes med kjetting eller wire som kan skade røret utvendig. 
 

 
14.1.6 Transport. 

Duktile støpejernsrør. 

 
Rør skal transporteres på lastebil med plant underlag for hele rørlengder. Rørene skal 

ligge på strø under transport, samt stemples eller stroppes i begge ender. 

Muffene skal ikke ligge an mot underlaget. 

Max. fri ende uten opplager ca. 1,5m. 

Rør skal ikke ligge an på oppreist lem i dumperkasse eller lasteplan. 

Rørene lastes og leveres på forsvarlig vis. De må ikke tippes av bilen. 

Kfr. Rørleverandørens anvisninger. 



Vann og avløpsetaten 

Administrasjonsavdelingen 

RET 

Brukerbeskrivelser 

Lager 

Brukerhåndbok VAV Lager Side 70 av 73 

 

 

 
 
 

Plastrør. 

Rør skal transporteres på lastebil med plant underlag for hele ledningslengder. Rørene 

skal ligge på strø under transport, samt stemples eller stroppes i begge ender. 

Muffene skal ikke ligge an mot underlaget. 

Max. Fri ende uten opplager ca. 1,5m. 

Rør skal ikke ligge an på oppreist lem i dumperkasse eller lasteplan. 

Rørene lastes og leveres på forsvarlig vis. De må ikke tippes av bilen. 

Kfr. Rørleverandørens anvisninger. 

Rør på kveil skal også ligge på strø under transport.  

 

Rørdeler. 

Rørdeler skal transporteres fastspent på pall, og være sikret mot innbyrdes berøring, 

slik at sår og skader på belegg og materialer ikke oppstår. 
 

 
14.1.7  Lagring eget lager. (Langtidslagring) 

 

Duktile støpejernsrør. 

Rørene skal ikke lagres direkte på bakken. De skal understøttes med strø, min 

100mm.bredde. Har rørene utvendig PE-belegg skal bredden på strøet være 120mm. 

Muffer må ikke være i kontakt med bakken eller hverandre, da disse kan deformeres. 

Rørene kan stables i flere lag, med strø som mellomlegg. 

Antall lag er avhengig av rørdimensjon. 

Rørprodusentens tillatte stabelhøyde: 

DN 80- DN 150 15 lag 

DN200- DN 300 10 lag 

DN350- DN 500 4 lag 

DN700- DN 1000 2 lag 

 
Stablehøyde over 2,5m skal unngås pga. faren for ulykker.. 

 
Rør i dimensjonene DN80 - DN600 er utstyrt med plast endedeksler for å hindre 

nedsmussing av innvendig belegg. 

Beskyttelses hettene skal sitte på rørene til umiddelbart før montering.  

 

Plastrør. 

Lagringsanvisning skal medleveres rørleveranser og forefinnes på byggeplass. 

Rørene bør lengst mulig oppbevares i bunter, slik de leveres fra leverandør. 

For å unngå deformasjon av muffene, skal løse rør lagres vekselvis muffe/spissende 

slik at muffene ikke belastes. 

Skal rørene lagres i lengre tid, skal de ligge på flere opplagere for å hindre 

punktdeformasjoner. 

PE-rør i 12m lengder skal lagres med 4-5 opplager. 
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Plastrør skal ikke lagres utendørs for lengre tidsrom enn ett år, da slagfastheten 

reduseres og eventuelle fast monterte gummipakninger tørker ut. 

Rørene skal ikke stables høyere enn leverandørens anvisninger. 

Anbefalt lagringshøyde maks. 2,5m. 

Uheldig plassering av opplagere og ensidig oppvarming av sollyset forårsaker at 

plastrør bøyes. 

Rørene skal derfor tildekkes ved lagring. 

Beskyttelses hettene skal sitte på rørene til umiddelbart før montering. 

 
Pakninger. 

Pakninger skal lagres mørkt, tørt og kjølig uten påvirkning av sollys og ozon. 

Pakninger skal ikke lagres slik at de deformeres, skades eller tilsmusses. 

Pakningene hentes ut fra lagringsplassen umiddelbart før bruk. 

I de tilfelle hvor pakningen sitter i røret fra leverandøren, skal det påses at 

beskyttelses hettene er intakte. 
 

 
14.1.8  Lagring på anlegg stedet (korttidslagring) 

Lagringsplassen på anlegg stedet skal være ferdig tilrettelagt når rørleveransen 

ankommer. Mottager skal være til stede og anvise nøyaktig losseplass. 

Lagringsplassen på anlegg stedet skal være plan uten oppstikkende steiner. 

Rørene skal plasseres på strø og ikke utsettes for slag og støt. Beskyttelses hettene i 

rødendene skal først fjernes umiddelbart før rørene legges. Sleping eller rulling av 

rørene skal ikke forekomme. 

Rørdeler skal lagres på paller eller på strø, og behandles med forsiktighet så ikke 

beskyttelsesbelegget skades. 

Krav til lagringsplass skal medtas i kontrakt, og oppfølges i byggeperioden. 

Lagres rør og deler i nærheten av lekeplass, skole ell. må det tas ekstra hensyn til 

dette, slik at det ikke er fare for utrasing eller velting. 

NB! For vinterperioden skal rørdeler i plast lagres i oppvarmet container 

 

Duktile støpejerns rør. 

Ved rør av 6m. Lengde skal opplagerne plasseres ca. 1,5m fra rørets ender. 

Muffene skal ligge fritt. 

Beskyttelses hettene skal sitte på rørene til umiddelbart før montering. 

 
Plastrør. 
Generelt. 

Beskyttelses hettene skal sitte på rørene til umiddelbart før montering. 

 
PVC-rør 

For rør av 6m. Lengde skal opplagerne plasseres ca. 1,5m fra rørets ender. 

Muffene skal ligge fritt. 

 
PE-rør 

Deler og muffer skal ha ubeskadiget innpakning helt fram til montering. 
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4.1.9 Mottakskontroll skjema for anlegg 

Mottakskontroll 
(§ 28 Pkt. i forskrift om saksbehandling og kontroll) Prosjektart: 

 

 SAKSNR.: 

ID.NR.: 

TILTAKSHAVER 
Navn: 

Adr.: 

ANSVARLIG UTFØRENDE (UTF) 
Foretak: Navn 

og adr.: 

 
TILTAK/PROSJEKT ANSVARLIG KONTROLLERENDE (KUT) 

Foretak: Navn: 

Adresse: G.nr.: B.nr.: Seksj 

on: 

 
Foreligger sentral godkjenning JA NEI Hvis JA, godkjenningsnummer: 
Hvis NEI må ”Søknad om godkjenning av foretak” vedlegges Vedl 

.nr.: 
Funksjon: Fagområde(r) Tiltaksklasse Kode(r ) iht. 

byggesakskatalogen 

    

    

    
 

Kontroll utført som: Stikkprøve Iht. kontrollplan pkt. 

 

SJEKKPUNKT VURDERING/ MERKNADER GODKJENT 
JA NEI 

Leveransetispunkt    
Merking/Identifikasjon    
Mengde    
Synlige feil og mangler    
Pakkseddel iflg. Bestilling    
Annen dokumentasjon iflg. 

bestilling 
   

Emballasje    
Andre forhold    
Rør, belegg oa    
Deler, belegg oa    
Betongvarer    
Betongkummer    
Ventiler    
Pakninger    
Bolter    

 
Avviksrapport nødvendig 

nr.: 

 
Nei 

 
JA 

 
Avviksrapport 

 
 
 

Sjekk/ kontroll utført dato: Sign.: 
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