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Lekkasjesøking på vannledningsnettet 
 

 

Bakgrunn 
Faggruppen ble etablert som en del av Driftsassistansens fellesprosjekt «Lekkasjereduksjon på vannledningsnet-
tet», og hadde sitt første møte i juni 2015. Fellesprosjektet har som mål å redusere lekkasjetapet og effektivisere 
lekkasjesøkingsarbeidet gjennom følgende tiltak: 1) sette lekkasjesøking på dagsorden, 2) opplæring/kompetanse-
heving, 3) erfaringsutveksling og samarbeid, 4) velge optimalt lekkasjenivå, 5) ta i bruk effektive metoder, utstyr og 
teknologi. Fellesprosjektet omfatter følgende faser: 
 

Fase 1: Etablering av Faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet 

Fase 2: Kartlegging av status 

Fase 3: Utarbeidelse av forprosjekt for lekkasjereduksjon 

Fase 4: Gjennomføring av anbefalte tiltak i fase 3 
 
Hovedtema første dag er gjennomgang av resultater og anbefalinger fra fellesprosjektet, presentasjon av utstyr og 
metoder og formidling av erfaringer fra arbeid med lekkasjesøking både i form av forberedte innlegg og diskusjoner. 
Andre dag vil i hovedsak bestå av praktiske øvelser i lekkasjesøking i felt.  
 
Når man ser bort fra de største tettstedene, består vannledningsnettet i fylket i hovedsak av plastledninger som byr 
på spesielle problemer både med hensyn til ledningspåvisning og lekkasjelytting. Metoder og utstyr for plastled-
ninger vil derfor bli viet særlig oppmerksomhet.  
 
Gjennom deltakelse i faggruppen får Driftsassistansens medlemmer tilgang til oppdatert kunnskap om lekkasjesø-
king og lekkasjekontroll, og blir en del av et nettverk for utveksling av driftserfaringer og kunnskapsdeling som gir 
grunnlag for forbedringer i egne anlegg. 

Målgruppe 
Målgruppen er alle som arbeider med lekkasjesøking og lekkasjekontroll på administrativt og operativt nivå, dvs. 
både lekkasjesøkere og ansvarlige for planlegging og organisering av arbeidet. 

Påmelding 
Påmelding per e-post til jon.ivar@gjestad.no innen fredag 1. september 2017. 

mailto:jon.ivar@gjestad.no


     
Program onsdag 6. september   

 

 
09.30 Kaffe   
        
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad   
    
10.00 Åpning v/møteleder   
    
10.10 Forprosjekt for lekkasjereduksjon - 12 kommuner i Møre og Romsdal  Kåre Kalleberg, 

Asplan Viak  − Praktisk gjennomføring av prosjektet 
− Dagens situasjon og mål for lekkasjereduksjon 
− Metoder, besparelser og behov for tiltak 
− Samarbeid om lekkasjesøking og felles utviklingstiltak - behov, muligheter 

og anbefalinger 

 

    
11.00 Felles utviklingstiltak og samarbeid om lekkasjesøking - diskusjon  Alle 
 − Oppfølging av fellesprosjektet 

− Samarbeidsmodeller for operativ lekkasjesøking 
− Mulige fellesprosjekt for gjennomføring av anbefalte tiltak 

 

    
11.20 Lekkasjeovervåking og driftskontroll  Jan Magnar Berg, 

Ingeniørfirma Paul Jør- 
gensen  

 − Oppbygging av system med soner, vannmålere og utestasjoner 
− Prosessbilder, overvåking av vannforbruk, rapporter, diagramverktøy og 

trendanalyser som verktøy for lekkasjeovervåking 

 

    
12.00 Lunsj   
    
13.00 Vannmålere - stasjonære og mobile målere  Stig Jarle Johansen, 

Sigum Fagerberg  − De viktigste måleprinsippene: elektromagnetisk, ultralyd, woltmann 
− Måleområde og målenøyaktighet, fordeler og ulemper med måleprinsippene 
− Montasjekrav, tilstandskontroll i felt, vedlikehold 

 

    
13.45 Metoder for grovlokalisering av lekkasjer   Jan-Helge Høvset, 

Eskeland Electronics  − Stasjonære sonevannmålere og mobile vannmålere (clamp-on)  
− Akustisk lytting: ventillytting og overvåking med lydloggere 

 

    
14.30 Kaffepause / spørsmål / diskusjon   
    
15.00 Finlokalisering av lekkasjer - metodeoversikt  Jan-Helge Høvset, 

Eskeland Electronics  − Korrelator og korrelerende lydloggere  
− Marklytting 
− Stakefjær med mikrofon i ledning under trykk (PipeMic) 
− Sporgass (hydrogen), andre metoder 

 

    
16.00 Spørsmål / diskusjon  Alle 
    
16.30 Møte i prosjektgruppen for fellesprosjektet «Forprosjekt for lekkasjereduksjon»  Repr. i arbeidsgruppen 
    
20.00 Middag / sosialt samsvar med erfaringsutveksling   
 



     
Program torsdag 7. september  

 

 
 Møteleder: Jon Ivar Gjestad, Sivilingeniør Gjestad   
    
08.30 Gjennomgang av opplegg for praktiske øvelser etter lunsj  Jon Ivar Gjestad, 

Sivilingeniør Gjestad  − Inndeling i grupper 
− Orientering om øvelsesområdet 

 

    
08.45 Utfordringer med finlokalisering av lekkasjer på plastledninger  Jan-Helge Høvset, 

Eskeland Electronics  − Bruk av korrelator og korrelerende lydloggere 
− Faktorer som påvirker akustisk lekkasjelokalisering 
− Praktiske tips og gode råd ved korrelasjon på lydsvake lekkasjer 
− Valg av utstyr i prioritert rekkefølge 

 

    
10.00 Metoder for ledningspåvisning – virkemåte og utstyrsbeskrivelse  Jan-Helge Høvset, 

Eskeland Electronics  − Rør- og kabelsøkere  
− Begrensninger og vanlige feil. Praktiske tips og gode råd 
− Alternative metoder: stakefjær/ PipeMic, sonde, varselbånd, markører, trykk-

pulsgenerator 

 

    
10.45 Spørsmål / diskusjon   
    
11.00 Lunsj   
    
12.00 Avgang til øvelsesområdet med egne biler   
    
12.15 Praktiske øvelser og demonstrasjon av utstyr i felt  Instruktører/ansvarlige: 

 

Jan-Helge Høvset, 
Eskeland Electronics 
 
Bernt Kvasnes/Ole Nøst- 
dahl, Ålesund kommune 
 
Rune Vaagsether,  
Molde Vann og Avløp 

  

Utstyr som vil bli demonstrert: 

o Stakefjær med mikrofon i ledning under trykk (PipeMic) til finlokalisering 
av lekkasjer på plastrør 

o Korrelator for finlokalisering av lekkasjer på plast- og støpejernsrør 

o Trykkpulsgenerator for påvisning av plastrør 
 
Praktiske øvelser: 

o Grovlokalisering av lekkasjer på støpejernsrør med ventil- og marklytter 

o Finlokalisering av lekkasjer på støpejernsrør og plastrør med ventil- og 
marklytter 

o Påvisning av rørtrasé med rør- og kabelsøker  
 
Deltakerne oppfordres til å ta med seg eget utstyr (ventil- og marklytter, rør- og 
kabelsøker). Det vil i tillegg bli anledning til å benytte utstyr fra Molde og Ålesund. 

 

    
15.00 Avslutning 
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