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Bestilling av trykkontrollen
• Lokasjon av anlegg (Hva slags anlegg) sanering eller nyanlegg.

• Er anlegget pluggrenset og luftet etter VA Blad. Gjenfylt grøft?

• Tilgang til prøvested som kummer, servicepunkter

• Hva slags type rørmateriell og dimensjon er det som skal 
trykkontrolleres. Trykklasse på rør og deler.

• Ca lengder på vannledningsanlegg, er det kummer på ledning

• Er det angitt systemprøvingstrykk (STP) Prøvetrykk.

• Kartgrunnlag oversendes eller er på anlegg.

• Kontaktperson på anlegg



Pluggkjøring av nyanlegg
• Benyttes for å fjerne luft og rense ledningen før den settes i drift

• Pluggen bør ha en lengde på 1,5 x diameter av ledningen

• Hardhet som benyttes kan variere, men vanlig er 25-30 kg/m3

• Pluggen drives frem med vanntrykket. For en best mulig renseeffekt, bør man ha en plugghastighet 
på 1 - 1,5 m/s

• Noe av vannet går forbi pluggen, og gir en høytrykks spyleeffekt, mens pluggsidene berører 
ledningsveggen, og løsner/flytter på ting som sitter hardere

• Antall plugger varierer, men kjører til det er rent (1-3 plugger er vanligvis nok på nye ledninger)

• Innføring vanligvis ved å fjerne brannventil (opptil Ø 200 mm plugg), eller via blindflens/spylesluse

• Forskjellige typer plugger avhengig av jobb; swab TK, criss cross, criss cross AT, er de mest brukte

• Plugger skal ikke benyttes flere ganger i vannledning

• Ledningseier må varsles og godkjenne hvor mye vann som kan brukes





Slange for oppfylling av ledning



Utførelse av trykkontrollen
I NS-EN 805 / VA miljøblad 25/2011 beskrives ulike trykkontrollmetoder, som kun skiller seg fra hverandre i 
gjennomføring av hovedkontrollen. Hvilken metode som skal brukes, fastsettes av prosjekterende eller
ledningseier.

Kontrollen deles opp i 3 stadier:

1. Forkontroll

2. Trykkfallkontroll

3. Hovedkontroll

- vanntapsmetode -
- trykktapsmetode -

For rør med viskoelastisk adferd (PE-rør og PP) brukes som regel
- kontraksjonsmetoden -

som alternativ kontrollmetode (hovedkontroll)



Forkontroll

Brukes til:

• Stabilisere kontrollstrekket, slik at de fleste tidsavhengige 
bevegelsene tillates

• Tilstrekkelig vannmetning for rørmaterialer som tar opp vann. 
Feks duktil stj rør med betongmørtel foring



Trykktaps- eller vanntapsmetode

Trykkfallkontroll

Hensikt:

• Kontroll av luftrester i rørledningen

Merk: For store luftrester i kontrollstrekket fører til feil resultat
og reduserer nøyaktigheten i trykktaps- og vanntapsmetoden. 
Dette kan også kamuflere lekkasjer.



Hovedkontroll

Hovedkontrollen må kun påbegynnes hvis forhåndskontroll og
trykkfallkontroll er godkjent.



Kontroll av viskoelastiske rør

Kontraksjonsmetoden
brukes til PE og PP ledninger

Denne kontrollmetoden består alltid av 4 stadier:

Oppfylling og kondisjonering

1. Forkontroll

2. Integrert trykkfallkontroll

3. Hovedkontroll



Kontroll av viskoelastiske rør

Forkontroll

Hensikt:

Legge til rette for de volumendringer som trykk, tid og temperatur forårsaker

Framgangsmåte:
Ledningen må minimum stå med 1 atm i 60 minutter før kontrollen starter. 

(Anbefalt driftstrykk i 24 timer).
Kontrollen deles opp i 3 faser:

Trykk økes til STP i løpet av 10 minutter
• Hold trykket i 30 minutter (ved kortsiktig og kontinuerlig etterpumping)
• Hvilefase 60 minutter (rørledningen vil deformere seg viskoelastisk).
• I løpet av denne hvilefasen må ikke STP falle med mer enn 30 % 
• Dersom trykkfallet er større, må kontrollstrekningen kontrolleres med tanke på lekkasjer

 Ved positivt resultat fortsettes til trykkfallkontrollen



Kontroll av viskoelastiske rør

Integrert trykkfallkontroll

Hensikt:

• Kontroll av luftrester i rørledningen

Merk: For store luftrester i kontrollstrekket fører til feil resultat og reduserer nøyaktigheten. Dette kan også
kamuflere lekkasjer

Framgangsmåte:

• Kontrolltrykket må reduseres med 10 – 15 % fra STP ved å tappe ut vann i løpet av 2 minutter.
• Mengden som tappes ut måles og kontrolleres iht til etterfølgende tabell.
• For beregning av maks tillatt uttappet vannmengde brukes følgende formel:

 Ved positivt resultat fortsettes til hovedkontrollen



Kontroll av viskoelastiske rør

Hovedkontroll

Under forhåndskontrollen ble rørmaterialet utvidet (viskoelastisk utvidelse)
Pga. hurtig trykkreduksjonen avbrytes utvidelsen, og rørledningen trekker seg sammen

Framgangsmåte:

• Hvis det registreres et positivt forløp for trykkurven (trykkøkning) i løpet av den 30 minutter lange 
hovedkontrollen, avsluttes kontrollen og kontrollstrekket er godkjent

• Dersom det registreres et negativt forløp (trykkfall) i løpet av hovedkontrollen (30 minutter), kan
hovedkontrollen forlenges til 90 minutter

• Dersom det totale trykkfallet ikke er høyere enn 250 mbar fra den høyeste verdien i 30 minutters perioden, 
er kontrollstrekket godkjent

• Hvis trykkfallet er for høyt, må eget utstyr og kontrollstrekket sjekkes for lekkasjer
• Når lekkasjene er utbedret, kan det utføres en ny kontroll.
• Ledningsstrekket må hvile i minimum 60 minutter ved 1 atm, før en ny kontroll starter



Trykkontroll utstyr for å utføre riktig trykkontroll
etter EU-NS 805. Det stilles store krav til kontrollutstyr.



Kontrollrom for operatør





Sikkerhet før trykkontroll

Dårlige forankringer Akseptabel forankring

Murkrage i betong 
dekke

Akseptabel forankring
I kumbunn



Eksempler på konsekvens ved dårlig forankring



Trykkontrollutstyr
Trykk- / temperatursensor montert



Nye vannledninger, eller der hvor det har blitt utført 
en utbedring, skal desinfiseres før det blir koblet til 
eksisterende ledningsnett. Dette gjøres for å 
opprettholde en trygg drikkevannsforsyning

Desinfisering



Desinfeksjonsutstyr i bilen Oppkobling på servicepunkter i 
vannkum

Desinfiseringsutstyr





Nøytralisering

Etter desinfisering gjennomføres nøytralisering 
(deklorering) av klorholdig vann før vannet føres til 
avløpssystemet eller resipient
Utføres i endekum

Vanlig brukt 
klorfjerningsmiddel er 
natriumthiosulfat



Vannprøve

Etter nøytralisering tas det ut minimum 1 vannprøver til 
bakteriologisk analyse (sjekk med oppdragsgiver)

Bytt vann minst 1 gang i ledningen før du tar vannprøver. 
På større ledningsdimensjoner med liten mating er det 
vanskelig å bli kvitt kloren (restklor i lang tid)

Deretter tas vannprøve, som analyseres av et akkreditert 
laboratorium for å finne ut om det er kimtall, E. coli og 
koliforme bakterier i vannet. Det anbefales i tillegg også å 
analysere for Clostridium perfringens og Intestinale 
enterokokker

Komplett vannprøve tar 3 døgn fra analysen starter i 
laboratoriet

Eksempel på prøveflaske


