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Trykkoptimalisering = lavest mulig trykk på nettet



Trykk og lekkasjer

Trykk senkes fra 10 til 8 bar 

Forventet reduksjon i lekkasjer:

• 20%  (N1 = 1)

• Minst 11% (støpejern)

• Maks 36% (plast / mange smålekk.)

Erfaringsverdier N1 (lekkasje-eksponent)

• Store lekkasjer i støpejern, asbest: 0,5 – 0,75

• Store lekkasjer i plast: 0,5 – 2

• Mange smålekkasjer: 1,25 - 2



Krav til 
trykk



Minstetrykk hos forbruker

KS/TEK17: på hovedledning –

i hvilken forbrukssituasjon?

Forslag NV263: ved 1.etg. hos abonnent –

statisk og ved Qmaks u/brann



Tilleggskrav ved brannvannstapping



Trykkoptimalisering

• Lavest mulig sonetrykk mhp. lekkasjer

• Tilstrekkelig trykk hos forbruker (1. etg.)

• Minst 2,5 – 3 bar statisk

• Minst 1,5 – 2 bar ved Qmaks uten brann 

• Minst 1 bar ved Qbrann + Qmakstime,middeldøgn

• Tilstrekkelig trykk på hovednett

• Minst 2 bar ihht KS’ standard abonnementsvilkår

• Minst 1 bar ved Qbrann + Qmakstime,middeldøgn

Evt. høyt trykk > 6 bar hos forbruker løses med reduksjonsventil i bygning.



Grunnlag og analyseverktøy:

• Ledningsbase

• Styringsinformasjon inkl. settetrykk

• Driftsdata trykk- og målesoner

• Høyeste / laveste abonnent 

• Nettmodell

• Analyser for Qmaks, Qbrann

• Trykk hos abonnenter 

• Alternative trykksoneinndelinger

• Anbefalinger for nye trykksoner

• Ringledninger / flersidig forsyning om mulig

• Vurder gjennomgående høytrykksledning for å unngå trykkøkning lenger 
ut i nettet

Tekniske analyser



• Ulemper søkes minimert ved tekniske analyser

• Gjøre kost/nytteberegning



Økonomiske analyser
Oppsett for talllfesting vist i rapport.

Fordeler / + i regnskapet

• Redusert lekkasjetap og vannforbruk

• Redusert bruddfrekvens, økt levetid ledninger

• Reduserte driftskostnader (pumping, vannprod.)

• Redusert lekkasjesøk

• Kapasitetsøkende tiltak for vannbehandling og 

transportsystem kan utsettes 

Vurderes mot investering ved ombygging



Metode 1: Endre statisk trykk

• I prinsippet kun endret settetrykk på reduksjonsventil (eller trykkøkningsstasjon)

• Enkelt reguleringsteknisk



Metode 2: Nattsenking

• PLS-styrt tidsavhengig settetrykk på (motorisert) reduksjonsventil, overstyring i tilfelle brann på natt

• Eventuelt pilotstyrt hydraulisk drevet reguleringsventil med trykksenking ved lavt forbruk

• Mer komplisert reguleringsteknikk og utstyr 



Metode 3: Sanntidsstyring av trykk

Variant med styring mot 

vannføring

• PLS-styrt vannførings-

avhengig settetrykk på 

(motorisert) 

reduksjonsventil 

• Økt kompleksitet for 

reguleringsteknikk og 

utstyr 



Metode 3: Sanntidsstyring av trykk

Variant med styring mot 

trykk på nettet

• PLS-styrt vannførings-

avhengig settetrykk på 

(motorisert) 

reduksjonsventil 

• Signal-overføring fra 

trykkmåler

• Komplisert 

reguleringsteknikk og 

utstyr 

• Eksempel fra Bergen 

omtalt i rapporten; 

sonetrykk redusert 1 –

1,5 bar 



Eksempel Asker

• Trykksoner overordnet vurdert i KDP 

vann

• Omfattende bruk av nettmodell og GIS

• Beregnet potensiale for 

lekkasjereduksjon: 6%

• Foreslått ombygging av trykksoner med 

16 nye red.ventiler og 7 mindre 

ledningsanlegg

• Gjennomført 2 bar trykksenking i 

Askerelva trykksone – nattforbruk 

redusert 18%

• Videre arbeid i flere soner



Eksempel Askerelva

Pfør = 9,4 bar

Petter = 7,4 bar

Qlekk,før = 3,4 l/s

Qlekk,etter = 2,8 l/s

Trykksenking 22 % ga 

18 % lekksjereduksjon



Eksempel Asker



Sprinkleranlegg og trykksenking



Drift og vedlikehold

• Trykkoptimalisering forutsetter systematisk vedlikehold av 

reduksjonsventiler

• Årlig tilsyn med reduksjonsventiler for å sjekke funksjon, 

justere og reingjøre

• Bypass / 2 stk parallellmonterte ventiler for 

opprettholdelse av funksjon ved tilsyn/service

• Gjerne overvåking av trykk tilknyttet driftskontroll 

• Vurdere overbygg på viktige stasjoner

• Vurdere kombinert stasjon for trykkreduksjon og 

sonemåling



Normtegning 
reduksjonskum



Driftsovervåket stasjon 

for sonemåling og 

trykkreduksjon



Driftsovervåket måle-

og reguleringsstasjon 

for 4 bysoner



Nyttig å få trykk omregnet til 

totaltrykk direkte i driftskontroll –

enklere å sammenligne flere 

trykkmålinger i samme sone.



Trykkoptimalisering = lavest mulig trykk på nettet

Sjekk om trykket kan senkes!

Tips og råd finnes i


