
HÖNNUN VATNS- OG FRÁVEITU Í 
NOREGI OG Á ÍSLANDI

Reynir Sævarsson
Fráveitur og vatnsveitur - Fagstjóri 



REYNSLA FRÁ NOREGI SÓTT HEIM

Settjörn í Stavanger hönnuð 2009



NORSKI MARKAÐURINN

• Uppgangur undanfarin ár – mikil uppbygging á innviðum og í 

byggingageiranum

• Um 20x stærri markaður en sá íslenski

• Mikið starf hefur verið unnið í gerð handbóka, staðla og staðlaðra

verklýsinga



NORSKI MARKAÐURINN

• Hvað gera íslenskar verkfræðistofur

þegar markaðurinn og gengið hrynur?

• Spila í norsku deildinni!
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HÖNNUNARFERLIÐ

• Vatnsveita og fráveita eru alltaf
hannaðar saman – “vann og avløp”

• Almennt minna hannað – meira
leyst á verkstað

– Þó teiknuð deili af brunnapörum

• Minna nostrað við teikningarnar

• Minna um mælingar og athuganir á 
jarðvegsaðstæðum

• Víða forhönnun á skipulagsstigi –
VA rammeplan

• Nýleg krafa um 3D hönnun á öllu
hjá vegagerðinni







VATNSVEITUR - ÚTFÆRSLUR

• Sömu lagnaefni notuð, þó meira

ductil en hér

• Heilt yfir ívið grennri lagnir

• Nær allir lokar í rúmgóðum

brunnum

• Áður fyrr voru þessir brunnar nýttir

fyrir regnvatn, jafnvel skólp

• Brunavatn tekið í þessum brunnum

nær alltaf, sjaldan brunahanar

• Þó nokkuð um endurnýjun með því

að sprengja út eldri lagnir og draga í

• Almennt dýrara dreifikerfi í Noregi

en á Íslandi



SKÓLP - ÚTFÆRSLUR

• Langmest notast við plastlagnir, 

PVC og PP

• Mun grennri lagnir í götum en hér, 

Ø110 og Ø160 algengar

• Dælubrunnar og -lagnir algengari

sjón en hér

• Brunnar oftast steyptir Ø1000

• Brunnar gjarnan sverari ef þeir eru

djúpir, jafnvel með millipalli

• Staðlaðir brunnbotnar og beygjur

utan við brunn



REGNVATN - ÚTFÆRSLUR

• Mikill munur á Noregi og Íslandi

hvað regnvatn varðar

• Mikið til plastlagnir en stærri lagnir

úr steinsteypu

• Regnvatnslagnir neðstar í skurði

• Stór sandföng, 800 lítra

• Drenlagnir í öllum vegum og stígum

til að varna frostskemmdum –

vaxandi áhersla

• Lítið um kantsteina meðfram vegum

– grónar rásir og svelgir



REGNVATN - ÚTFÆRSLUR

• Víða bannað að auka rennslið í 

fyrirliggjandi kerfi

• Geymsla á regnvatni

• Innsig í jarðveg þrátt fyrir þéttan

jarðveg víðast hvar

• Tjarnir og rásir

• “Klimafaktor” við útreikninga á 

úrkomumagni allt að 40%



EIGNARHALD OG FLEIRA

• Algengt er að veitulagnir séu í 

einkaeigu

• Algengt að lagnir liggi innan lóða og

jafnvel undir byggingum

• Vegagerðin á lagnir sem afvatna

vegi líkt og hér heima

• Mikil áhersla á að rjúfa ekki

aðalvegi vegna lagna – borað eða

stálrör rekin gegnum vegi

• Allur gangur á gæðum og ástandi

kerfa sem og upplýsingum um 

þau… alveg eins og hér heima :)



LÆRDÓMUR?

• Almennt má segja að minna sé lagt í 
skólpkerfin í Noregi en á Íslandi

• Öfugt farið með vatnsveituna, þar er
meiri íburður í Noregi, sérstaklega hvað
varðar brunna fyrir allan búnað

• Markmið um orkusjálfbærar veitur

• Norðmenn lengra komnir varðandi
tengingar og frágang á lögnum

• Lausnir fyrir mjög kaldar aðstæður

• Margt varðandi regnvatnsmálin sem
vert er að huga að hvort taka eigi meira
upp hér heima:

– Stærri og færri sandföng

– Innsig í jarðveg (mun auðveldara hér)

– Geymslur



TAKK FYRIR


