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Retningslinjer for vei, vann og avløp i forbindelse 
med boligutbygging 
 
 
Forord 
 
Stadig flere vei-, vann- og avløpsanlegg (VVA-anlegg) blir bygd ut i privat regi for deretter å 
bli overtatt av kommunen. For kommunen er det viktig at anleggene blir bygd ut slik at 
utformingen ivaretar overordnede målsettinger i planer og rutiner når kommunen skal eie, 
drifte og vedlikeholde anleggene. Kommunen vil få en tryggere og mer rasjonell drift, når en 
vet at anleggene er bygd ut etter forhåndsbestemte krav. Som fremtidig eier av et VVA-
anlegg kan kommunen stille krav til utforming i kraft av eierrettigheter av anleggene. 

En måte å sikre den kvalitet kommunen forventer, er å utarbeide normer for utforming av 
VVA-anlegg. I normen vil det bli stilt krav som planlegger, prosjekterende og utførende 
entreprenør skal følge, slik at VVA-anlegget i sin helhet blir utbygd etter de forutsetninger og 
krav som kommunen stiller. 

Med en norm som ligger til grunn for kommunen sine krav til VVA-anlegg, vil behandling av 
saker bli lettere og mer effektiv. Det vil bidra til at utbygger tidlig i planleggingsfasen 
kjenner til kommunen sine krav, og kommunikasjonen mellom kommunen og utbygger blir 
ryddig. En norm vil også kunne bli lagt til grunn for kravspesifikasjon ved utbyggingsavtaler. 

Når gode grunner taler for å avvike fra disse retningslinjene kan det inngås avtale med 
kommunen om dette. 

Vedtatt i Plan- og bygningsrådet 22.05.2015. 

 

Veibygging: 

For detaljer som ikke er spesifisert her henvises det til vegvesenets håndbøker. 

Minstebredder adkomstvei: 
Planeringsbredde:  4,0 m 
Asfaltbredde:   3,5 m 
Skulderbredde:  0,25 m 
Grøftebredde:   1,0 m 
 
Minstebredder samlevei: 
Planeringsbredde:  8,5 m 
Asfaltbredde veg:  5 m 
Asfaltbredde G/S-veg: 3 m  
Skulderbredde:  0,25 m 
Grøftebredde:   1,0 m 
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Stigning, radius og sikt: 
Maks stigning: 8 % 
Maks stigning mot hovedvei: 2,5 % 8 m inn fra veikant. 
Normalt tverrfall: 3 % 
Minste horisontale radius: 20 m 
Min vertikale radius lavbrekk: 100 m  
Min vertikale radius høybrekk: 350 m 
Sikt i avkjørsler: 3 m x 25 m, målt inn fra veikant 
 
Oppbygging: 
Slitelag:  Asfalt Agb11,  4,0 cm 
Bærelag: Pukk 0-32 mm, 20 cm 
 (Alternativ 1: 12 cm fresemasse) 
 (Alternativ 2: 4 cm Ag over 10 cm pukk 0-32) 
 
Forsterkningslag: Tykklese varierer med kvalitet på underliggende masser. 
 T1 - ikke telefarlig - fjellskjæring, steinfylling, grus, sand:  10 cm 
 T2 - lite telefarlig - grus, sand og morene med lite finstoff:  20 cm 
 T3 - middels telefarlig - grus, sand og morene med mye finstoff: 30 cm 
 T4 - meget telefarlig - silt, leire:   40 cm 
  
 Steinstørrelse i forsterkningslaget skal være maksimalt 2/3 av lagtykkelsen 
 
Undersprenging:  50 cm under ferdig vei. 
 
 
 

Vann og avløp: 
 
For detaljer som ikke er spesifisert her henvises det til NORVAR/NKF sine VA-/Miljøblad. 
 
Grøfteutførelse: 
Fundament:  pukk 8-16 mm, tykkelse 15 cm 
Omfylling: pukk 8-16 mm, 30 cm over topp rør 
Gjenfylling:  maks 300 mm steinstørrelse 
 
 
Vann:  (NS-EN1452 PVC-U SDR21 PN12,5 eller  NS-EN12201 PE100 SDR11 PN12,5) 
Dimensjon:  Min Ø110 fram til brannkum med ringledning. 
 Min Ø160 fram til brannkum uten ringledning. 
Stikkledning til enebolig: Ø32 PE 100 
Det monteres stoppekran m/teleskopisk varerør og spindelforlenger og gatehatt på 
stikkledning for vann. Endepunkt skal merkes med 2"x4" plank med angivelse av høyde til 
kran 
Vannledninger trykkprøves og desinfiseres. 
Vannkummer utføres i betong Ø1600 
Min avstand fra bolig til brannkum:   150 m 
Minimum overdekning er 1,6 m 
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Spillvann:   (NS-EN1401 PVC-U  SN8) 
Dimensjon:  Hovedledninger:  PVC-U Ø160  
Stikkledning til enebolig: PVC-U Ø110 
Min fall: 1% 
Spillvannledninger (hovedledninger) trykkprøves og TV-kjøres. 
Inspeksjonskummer/stakekummer utføres i plast Ø400 
Maks avstand mellom kummer er 80 m 
Minimum overdekning er 1,6 m 
Overvann:   (NS-EN1401 PVC-U  SN8 - SORTE RØR) 
Dimensjon:  Hovedledninger:  PVC-U Ø200  (Kan variere ved større vannmengde. Må 
vurderes) 
Overvannsledninger (hovedledninger)  TV-kjøres. 
Inspeksjonskummer/stakekummer utføres i plast Ø400 
Sandfangskummer utføres i betong Ø1000 med sandvolum min 0,8 m3 
Maks avstand mellom kummer er 80 m 
Sluker utføres i betong Ø650 med sandfang 
Under boligavkjørsler legges det min Ø200 stikkrenner 
 
 
Innmålinger: 
Alle kummer og ledninger skal innmåles. 
Alle kummer skal koordinatbestemmes, og høyden på topp lokk måles. Avstand til topp 
trykkledning og bunn spillvann og overvann skal måles. Det skal lages kum-skjema for alle 
kummer. 

Likeledes skal alle knekkpunkter og endepunkter på ledninger måles inn og 
koordinatbestemmes. 
Det skal levere utplott av innmålte ledninger til Evje og Hornnes kommune. Ledningene 
måles inn i åpen grøft. I tillegg til papirkopien, skal måleresultatene leveres digitalt i SOSI-
format. 

 
 
 


