Endringslogg på leggeanvisning 2017.
Her er de største endringene i vår nye leggeanvisning. De fleste endringene er i fra SVV N200 og
NS3420-U:2016, samt noen nye tilpasninger.

Side 4, punk 1.2.7 Nytt punkt er lagt til: «Feilvare som ikke er informert til oss innen 3 dager etter
leveranse, anses som akseptert.»

Side 10, Punkt 1.4 Her er det lagt til en skisse som illustrer merking av rør. Nytt er at alle rør som er
trykktestet og godkjent merkes nå innvendig med «T» og nr på utførende. Da kan en ved filming av
rørstrekk se at røret er godkjent.
Har også lagt til at grønn stempelfarge angir at produktet er i «MAX-kvalitet» og svart stempelfarge
er standard betong.

Side 6, punk 2.2 Nye fundament tykkelser fra SSV.

Gammel

Ny

Side 2.3, punkt 2.3 SVV har gått ned på komprimeringsgraden på sidefyllingene til plast og stålrør.
Gammel

Ny

Tillegg fra ØR

Side 7, punkt 2.4 Plast og korrugere stålrør er lagt til når det gjelder størst masse i kilo ved sidefylling.

Gammel

Ny

Side 8 under tabell er det satt inn ett tillegg fra SVV:

Side 10, punkt 3.2 Løfteverktøy:
Her er lengdene på Ø400-Ø1600 blitt forandret til 2250mm, og Ø2000 er økt til 2000mm.
Ø1600 og Ø2000 leveres med innvendige ankere.

Side 11 punkt 3.3 Forbruk av glid
Her har vi lagt inn en veiledning om hvor mye glid som trengs pr rør. Husk at dette kan variere noe
fra årstid til årstid pga. temperatur.

Side 12 punkt 3.5 Kontroll av monterte rør
Her har vi lagt inn nye tall på innvendig spalteåpning, maks vinkelendring mm/m, grader og fall i
promille.
Det er viktig å påpeke at maks innvendig spalteåpning måles før vinkelendringen. Dvs. at hvis en
Ø150 rør har en spalteåpning på for eksempel 18mm er den godkjent hvis det kan måles en
spalteåpning på 14mm andre steder i/på rørskjøten.

Side 17 punkt 4.7 Monteringsanvisning Vannkumarmatur.
Her er hele punktet nytt med nye krav VA- miljøblad 112.
Forutsetningene til RIN og VA-miljøblad 112 var at alle VK skal være PN 16 opp til og med Ø300, dvs
at konsoller under PN 16 er ikke ihht. til VA-miljøblad 112.

Side 18 punkt 4.8 Monteringsregler for flytende kumrammer
Her har vi lagt til følgende anbefalinger:

Side 26 tabell V12 og V13 er nye inneholder Flex-seal koblinger og overganger fra betong til PVC.
Helt til høyre er også anbefalt tiltrekkingsmoment.

