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• Dagens situasjon 
• Vannmålersoner 
• Lekkasjeregnskap 
• Operativ plan for lekkasjesøk 
• Informasjon og bevisstgjøring 
• Tiltaksplan 



Hvordan reduserer man lekkasjenivået? 
 

I følge International Water Association 
(IWA) er det fire faktorer som er viktige 
for å redusere lekkasjenivået: 

 
• Aktiv lekkasjekontroll 
• Tid fra lekkasje blir oppdaget til den 

blir reparert 
• God ledelse og planer for vannverket 
• Trykkreduksjon 
 



Hvorfor drive med lekkasjereduksjon? 

• Bedret kildekapasitet 
• Økt kapasitet på ledningsnettet 

til legalt forbruk 
• Redusert belastning på 

spillvann- og overvannsnettet 
• Økonomi: 

– Unngår kostbare utvidelser og 
nyinvesteringer i vannverk og 
annen infrastruktur 

• Bra miljøtiltak 



Plan for lekkasjereduksjon 2018 - 2021 

For å redusere lekkasjetallet  jobbes det 
i Molde Vann og Avløp på flere fronter: 
• Lekkasjekontroll (aktiv/passiv) med 

påfølgende tetting av lekkasjer 
• Redusere overløpshendelser på 

ledningsnettet 
• Unngå ureglementert tapping 
• Trykkoptimalisering på nettet 
• Dokumentere tapping i forbindelse med 

anleggsvirksomhet 



Registrerte vannlekkasjer 2013 - 2016 
År 2013 2014 2015 2016 

Sentralvannverket (antall)  

19 

19 15 12 

Fannefjord vv (antall) 10 3 6 

Lekkasjemengde  13 l/s 41,6 l/s 57 l/s 23,9 l/s 

Antall timer brukt på søk 1043t 1330t 1190t 823t 

Målsetting både i 2016 og 2017: 1000 timer for lekkasjesøk 



Vannmålersoner 

- Enkelte soner er beregnet ut fra differansen mellom volum inn og ut 
av sona 

- Nye soner blir vurdert etablert i forbindelse med utbyggings- og 
rehabiliteringsprosjekter 

Antall soner: 
Sentralvannverket: 28 
Fannefjord Vannverk: 13  



Lekkasjerapport fra 
driftsovervåkingssystem 

Linjer merket rødt 
angir forbruk over 
grenseverdi som 
er satt 



Mulig utvidet utnyttelse av 
driftsovervåkingssystemet for lekkasjesøk 

• Ønskelig å gå fra dagens løsning med kun målt 
nattminimum i målesonene til Minimum nattforbruk 
(MNF), dvs målt nattforbruk justert for legalt forbruk der 
også antall personer i sonen blir hensyntatt  

• Det tas utgangspunkt i et legalt nattforbruk på 2,5 l/s pr 
person/time.  

• Leverandør er forespurt på løsning 



Operativ plan 







Informasjon og bevisstgjøring 
- De fleste lekkasjer er på stikkledningene…. 

 
• Mer informasjon om lekkasjer på kommunens hjemmesider: 

– Hvilket ansvar og plikter har abonnentene 
– Hvorfor det er viktig å reparere lekkasjer (skader, 

kostnader, miste vannet) 
– Hvordan kan lekkasjer oppdages (sus i rør, nedsatt trykk) 
– Telefonnummer man skal ringe for å si fra 

 
• Kampanje mot abonnenter:  

– Vurdere å gjennomføre en kampanje rettet mot de 
abonnentene som har de erfaringsmessig dårligste 
stikkledningene. Dette gjelder spesielt de som har gamle 
stikkledninger i galvanisert stål  



Tiltaksplan 
Tema Beskrivelse av tiltak Område Start Slutt 
Utstyr Innkjøp av «clamp-on» mengdemåler Generelt 2018 2018 

Utstyr Vurdere innkjøp av flere lydloggere Generelt 2018  2018 

Vannmålersoner Øke antall soner på eksisterende nett Generelt Pågår 

Vannmålersoner Øke antall soner i utbyggingsområder Generelt Pågår 

Lekkasjebegrensing 
utenom lekkasje i 
grunnen 

Etablere forbedret styring av vannforbruk for å 
redusere overløp mot høydebasseng 

Ekren 
høyde-
basseng 

Aug. 
2017 

Jan. 
2018 

Trykkreduksjon Etablere nye soner i områder med høyt trykk Generelt 2018  2021 

Nattsenking av trykk Utrede tekniske utfordringer knyttet til 
nattsenking av trykket  

D5C 
Fuglset  

2017  2018 

Nattsenking av trykk Nattsenking ved pumpestasjoner for å 
redusere energiforbruk/støy 

Generelt  2018 2019 

Lekkasjesøk Øke innsatsen i Fannefjord forsyningsomr. Fannefjord Pågår 2017 

Lekkasjesøk Gjennomføre opplæring av ny operatør på 
lekkasjesøk  

Generelt 2017 Pågår 

Lekkasjesøk 
 

Øke til 1900 timer pr år for lekkasjesøk Generelt 
 

2018 
 



Fordeler med å ha en plan for 
lekkasjereduksjon 

• Gir større forutsigbarhet med hensyn på: 
– Personellressurser og opplæring 
– Innkjøp av utstyr 
– Valg av løsninger i prosjekteringsarbeidet 

• Får et mer langsiktig perspektiv i 
arbeidet med å redusere lekkasjetallet 
– Denne planen inngår i Hovedplan Vann & 

Avløp som får status som kommunedelplan 



PLAN FOR LEKKASJEREDUKSJON 

 
Takk for meg! 
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