
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innmålingsinstruks for 
dokumentasjon av VA-anlegg 

Sandefjord kommune 
Kommunalteknisk seksjon 
2021  
(ver 4.0)  
 
 
  



 VA - NORM  

Innmålingsinstruks for 

dokumentasjon av VA-anlegg 

Kapittel: 

Vedlegg B2 

 

Ansvar 

KomTekSeksj 

Dato 

14.01.2021 

Rev.  

(ver.4.0) 

 

Side 2 av 3 

 

          - 2 - 
Gemini VA – Dokumentasjonskrav 

 

1 Innholdsfortegnelse 

 
1 Innholdsfortegnelse ............................................................................................................ 2 

2 Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg i Sandefjord kommune. ................. 2 

3 Virkeområde ....................................................................................................................... 2 

4 Sluttdokumentasjon ............................................................................................................ 3 

 

2 Innmålingsinstruks for dokumentasjon av VA-anlegg i 

Sandefjord kommune. 
 

Innmålingsinstruksen for dokumentasjon av VA-anlegg skal sikre og opprettholde et 

oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet. 

Sandefjord kommune har tatt i bruk innmålingsinstruks, utarbeidet av Volue (tidl. Powel), 

som beskriver krav til innmåling av vann- og avløpsnett med tilhørende konstruksjoner. 

Innmålingsinstruksen finnes her: https://volueinfrastructure.com/va-instruks 

 

3 Virkeområde  
 

- Denne instruksen gjelder alle kommunale og private anlegg der kommunen skal 

motta innmålingsdata 

- Instruksen må oppfylles før ledningsanlegget overtas 

- Private stikkledninger innmåles ihht kommunens krav til private sanitæranlegg (VA-

Normens Vedlegg A.4 Sanitærreglement i Sandefjord kommune) 

 

https://volueinfrastructure.com/va-instruks
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4 Sluttdokumentasjon 
 

All sluttdokumentasjon for et anlegg samles, og leveres digitalt (*): 

- Innmålingsdata leveres ihht Volue's-instruks 

- Tegninger  

o Oversiktskart for innmålingsdata 

o Det skal også sørges for at det overleveres alle nødvendige opplysninger slik 

at byggherren i ettertid kan få utarbeidet ajourførte detaljtegninger («As-

built») for kumskisser, som produseres i dwg & pdf. For private anlegg til 

kommunal overtakelse produserer utbygger As-built tegninger, ellers 

besørger byggherre dette.  

- Bilder leveres ihht beskrivelse i instruks 

- Rørinspeksjon 

- Kontrollskjema (vedlegg B2G i VA-norm) 

- Kontrollrapporter (FDV) 

o – Tetthetsprøving, trykkprøving, pluggkjøring, desinfeksjon, vannanalyse, evt. 

annen FDV-dokumentasjon 

- Dokumentasjon av veioppbygging ihht Veinormal for Sandefjord kommune 

- Annet 

o Grunnvannsperre og forankring måles inn som punkt 

 

Dokumentet tar ikke for seg krav til sluttdokumentasjon av anleggsprosjekt annet enn filer 

og bildevedlegg som skal importeres til Gemini VA. Kumkort, kontrollskjema, øvrige kart, 

rørinspeksjon, tetthetsprøving og desinfisering er ikke omtalt nærmere i dette dokumentet. 

 

(*) 

All sluttdokumentasjon lagres i kommunens VA-database & Prosjektarkiv. 

https://volueinfrastructure.com/va-instruks
https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/vei-og-parkering/veinormal-for-sandefjord-kommune/

