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Kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg    
 

                                                             

Vedlegg 3 Materialkrav til vann- 
og avløpsrør 

Revidert: 
1.12.2020 

 
 
 
1  FORMÅL 

 
Vedleggets hensikt er å sikre at det blir 
brukt korrekt type rør i offentlige vann og 
avløpsledninger. 
  
2  BEGRENSNINGER 
 
Vedlegget begrenser seg til rør med 
maksimal dimensjon Ø300 mm for vannrør 
og Ø2000 mm avløpsrør. 
  
3  FUNKSJONSKRAV 
 
Rørene skal forbli varig tette i sin levetid, 
samt tåle de belastinger som det blir utsatt 
for. 
 
Rørmaterialet skal være motstandsdyktig 
mot eventuelle aggressive stoffer i grunn  
og/eller i vann.  
 
4  LØSNINGER 
 
Vannrør 
 
Duktile støpejernsrør i ikke aggressivt 
miljø: 
Det skal benyttes mufferør produsert i 
henhold til NS–EN 545. Leverandøren skal 
legge fram sertifikat på at rørene oppfyller 
alle krav til denne standarden. 
 
Det skal benyttes mufferør med Tyton 
skjøt med trykk-klasser ihht følgende 
tabellen: 
 
 

Dimensjon Trykk-klasse 
150-200mm C64 
250-400mm* C50 
450-800mm C40 
*For Ø350mm kan trykklasse C40 benyttes dersom 
veggtykkelsen er minimum 6,0 mm. For Ø400mm kan 
trykklasse C40 benyttes dersom veggtykkelsen er 
minimum 6,4 mm.  
 
Utvendig belegg «aluzink» og epoksy skal 
benyttes. En blanding av sink og 
aluminium (400 g aluzink/m2 – 85% Zn og 
15% Al) nærmest rørveggen og et belegg 
av epoksy (min tykkelse 70 mikrometer) 
legges utenpå. 
 
Innvendig korrosjonsbekyttelse av 
sementmørtelforing av typen HOZ 
(høyovnsement), DIN 2614. 
 
Pakningene skal være godkjent i henhold 
til drikkevannsforskriften og være utført i 
syntetisk gummi EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standard. 
 
Referanse: VA miljødatablad PTV 16. 
 
Duktile støpejernsrør under kote +2,50 
og i aggressivt miljø:  
Det skal benyttes mufferør produsert i 
henhold til NS–EN 545. Leverandøren skal 
legge fram sertifikat på at rørene oppfyller 
alle krav til denne standarden. 
 
Rør og trykk-klasser som i ikke aggressiv 
grunn. 
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Utvendig belegg 200g sink /m2 i hele rørets 
lengde og PE-belegg etter EN 14628 
utenpå.  
 
Innvendig korrosjonsbekyttelse av 
sementmørtelforing av typen HOZ 
(høyovnsement), DIN 2614. 
 
Pakningene skal være godkjent i henhold 
til drikkevannsforskriften og være utført i 
syntetisk gummi EPDM eller tilsvarende. 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standard. 
 
Referanse: VA miljødatablad PTV 16. 
 
PVC-U trykkrør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning, PN 12.5, SDR 21, produsert i 
henhold til NS-EN 1452 del 1, 2 og 5. 
Rørmaterialet skal være i henhold til punkt 
4 i NS-EN 1452-2. Rørene skal være 
gjennomfarget grå. 
 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at 
rør og rørmateriale er produsert i henhold 
til standarden. 
 
Pakningen  skal tilfredsstille punkt 11 i 
NS-EN 1452-2, være godkjent for 
drikkevannsforsyning og utført i syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark, samt 
merke for godkjenning til bruk i 
drikkevannsforsyning. 
 
Referanse: VA miljøblad PT 10. 
 
PE-rør. 
Det skal benyttes rør av PE100 SDR11, 
produsert i henhold til NS-EN 12201. 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at 
rørene er produsert i henhold til 
standarden. Dette gjelder både råvare og 
ferdig produsert rør. 

Rørene skal være gjennomfarget sorte, 
med blå striper innpreget i godset jevnt 
fordelt over rørets tverrsnitt.  
Rørene skal som minimum merkes i 
henhold til NS-EN 12 201, del 2 og 3. 
 
Skjøting av PE-rør skal skje ved 
buttsveising eller elektromuffesveising, 
avhengig av anleggets størrelse og 
tilgjengelig plass. 
 
For all sveising skal DS/INF 70 1-7 legges 
til grunn. For øvrige krav til sveiseutførelse 
og maskiner kfr. NORVAR`s VA-
miljøblad PT 11  
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark, samt 
merke for godkjenning til bruk i 
drikkevannsforsyning 
 
Henvisning: VA miljøblad  PT 11. 
 
Rør for kloakkpumpeledning 
 
Integralrør. 
Det skal benyttes mufferør produsert i 
henhold til NS–EN 545. Leverandøren skal 
legge fram sertifikat på at rørene oppfyller 
alle krav i henhold til denne standarden. 
 
Mufferør klasse K9 med Tyton skjøt. 
 
Utvendig korrosjonsbeskyttelse skal bestå 
av min. 200 g/m2 sink og rødfarget epoxy. 
Innvendig korrosjonsbeskyttelse av 
aluminasement. 
 
Pakningene skalvære av syntetisk gummi 
EPDM eller tilsvarende 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standard. 
 
PVC –U trykkrør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning, PN 12.5, SDR 21, produsert i i 
henhold til NS-EN 1452 del 1, 2 og 5. 
Rørmaterialet skal være i henhold til punkt 
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4 i NS-EN 1452-2. Rørene skal være 
gjennomfarget rød. 
 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at 
rør og rørmateriale er produsert i henhold 
til standarden. 
 
Pakningene skal være utført av syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark. 
 
Referanse: VA miljøblad PT 10. 
 
PE-rør. 
Det skal benyttes rør av PE100 SDR11, 
produsert i henhold til NS-EN 12201. 
Leverandør skal legge fram sertifikat på at 
rørene er produsert i henhold til 
standarden. Dette gjelder både råvare og 
ferdig produsert rør. 
Rørene skal være gjennomfarget sorte, 
med røde striper innpreget i godset jevnt 
fordelt over rørets tverrsnitt.  
 
Rørene skal som minimum merkes i 
henhold til NS-EN 12 201, del 2 og 3. 
 
Skjøting av PE-rør skal skje ved 
buttsveising eller elektromuffesveising, 
avhengig av anleggets størrelse og 
tilgjengelig plass. 
 
For all sveising skal DS/INF 70 1-7 legges 
til grunn. For øvrige krav til sveiseutførelse 
og maskiner kfr. NORVAR`s VA-
miljøblad PT 11  
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark, samt 
merke for godkjenning til bruk i 
drikkevannsforsyning 
 
Henvisning: VA miljøblad  PT 11. 
 
 
 

Spillvannsrør 
 
Selvfallsledning av betong. 
Rørene skal produseres i henhold til 
NS 3121, og være gjennomfarget røde. 
 
Det skal benyttes innstøpt syntetisk 
pakning. Pakningen skal være i 
gummikvalitet i.h.h.t NS-EN 681-1.  
 
Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde og 
grunnens beskaffenhet. 
 
Merking minimum i henhold til 
standarden.  
 
Referanse: VA miljødatablad PTA 14. 
 
 
PVC-U trykkløse rør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning. Rør og rørdeler skal være 
produsert etter NS-EN 1401-1, være 
gjennomfarget oransjebrune. 
Rørene skal ha ringstivhet: SN 8.  
 
Rørdelenes materiale skal tilfredsstille 
kravene i NS-INSTA 220. 
 
Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde. 
 
Pakningen skal være utført i syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark. 
 
Referanse: VA miljøblad PT 10 
 
PP – trykkløse rør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning. Rør og rørdeler skal være 
produsert etter NS-EN 1852-1, være 
gjennomfarget oransjebrune.  
Rørene skal ha ringstivhet: SN 8. 
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Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde. 
 
Pakningen skal være utført i syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark. 
 
Referanse: VA miljødatablad PT 12.   
Overvannsrør 
 
Selvfallsledning av betong. 
Rørene skal produseres i henhold til 
NS 3121, og være gjennomfarget grå. 
 
Det skal benyttes innstøpt syntetisk 
pakning. Pakningen skal være i 
gummikvalitet i.h.h.t NS-EN 681-1.  
 
Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde og 
grunnens beskaffenhet. 
 
Merking minimum i henhold til 
standarden.  
 
Referanse: VA miljødatablad PTA 14. 
 
 
 
PVC – U trykkløse rør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning. Rør og rørdeler skal være 
produsert etter NS-EN 1401-1, være 
gjennomfarget sorte. 
Rørene skal ha ringstivhet: SN 8.  
 
Rørdelenes materiale skal tilfredsstille 
kravene i NS-INSTA 220. 
 
Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde. 
 
Pakningen skal være utført i syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 

Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark. 
 
Referanse: VA miljødatablad PT 10.   
 
 
PP – trykkløse rør. 
Det skal benyttes mufferør med fast 
pakning. Rør og rørdeler skal være 
produsert etter NS-EN 1852-1, være 
gjennomfarget sorte.  
Rørene skal ha ringstivhet: SN 8. 
 
Rørenes styrke og kvalitet skal være 
tilpasset den aktuelle leggedybde. 
 
Pakningen skal være utført i syntetisk 
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. 
 
Rørene skal som minimum være merket i 
henhold til standarden. I tillegg skal de 
være merket med Nordic Poly Mark. 
 
Referanse: VA miljødatablad PT 12.   
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