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Prinsipp plugging

Spyleplugg drives av vasstrykket
Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir god rengjøringseffekt. 
Løsrevet slam transporteres foran pluggen.



Fordeler og ulemper med plugging
Fordeler: 
• Effektiv fjerning av biofilm og 

slam 
• Krever mindre vannmengde 

enn ved vannspyling 
• Rask gjennomføring når 

nettet er tilrettelagt 
• Kan kjøres over lange 

avstander

Ulemper:
• Tidkrevende førstegangs spyling
• Tilpassing av ledningsnett
• Plugger kan komme på avveie i 

ledningsnettet
• Kan blottlegge jern i 

støpejernsledninger, med 
rustholding vann som konsekvens

• Karbonatisert vann gir ru overflate 
i støpejernsledninger som fører til 
stor slitasje på plugger



Vannføring 

• Anbefalt hastighet ca 1m/s + -
• Ved store hastigheter kan pluggen passere avsetningene i 

rørveggen uten å fjerne disse 



Valg av pluggtyper 

• Myke plugger egner seg godt ved plastledninger med 
varierende dimensjoner

• Hardere plugger og gjerne med belegg ved bruk i 
støpejernsledninger.

• Spesielle plugger brukes i forbindelse med 
rehabilitering av ledninger



Innlegging plugger 

• Plugger kan legges inn via armatur som f.eks
brannventil 

• Omløp i reduksjonskum
• Spesielt tilrettelagt arrangement 



Uttak av plugger

• Spyleledning til bekk eller lignende
• Gjennom armatur som for eksempel brannventil 

Sørg for god kontroll over pluggene som kommer ut, 
om de er hele eller om noen mangler.  
De tetter en forgrening før eller siden, stor 
sannsynlighet når juleribba skal nytes.



Ledningsstrekk / pluggtog

• Lengden av ledningsstrekk som spyles er avhengig av 
lokale forhold, flere kilometer kan spyles i en 
operasjon

• Flere plugger kjøres i tog, innbyrdes avstand ca 1 
minutt 



Forberedende arbeid spyleplan

• Bestemme ledningstrekk 
• Beregne kapasitet og trykk, bruk for eksempel Epanet
• Ved spyling av sjøledninger må det ikke være undertrykk i ledningen med innsug 

av luft før sjøstrekket 
• Sjekke alle kummer i strekket. Drenering må være i orden, sluser må være åpne 
• I reduksjonskummer må omløp benyttes, husk tiltak mot overtrykk 
• Lekkasjemålinger 
• Tiltak for å fjerne fastkjørt plugg 
• Eventuelt tiltak for å opprettholde vannforsyningen, f.eks. ringledninger



Spyleplan

• Etter førstegangs spyling lages en spyleplan
• Inneholde rutiner for ventilmanøvrering 
• Oversikt over mannskapsbehov, dette er ikke 

enmannsjobb
• Tidslogg for å vite hvor lang tid pluggene bruker 
• Rutiner for varsling: f.eks. bruk av SMS varsel
• Kontakt med sårbare abonnenter under arbeidet 



Eksempler
Spyling av Hovedledningsnettet:
Sone1: Kaldbergsvatnet – Klevset – Reiten – Megård – Halsa

Klevset: Før spyling igangsettes stenges sluse til Klevset/Bårdset. 
Skredderstua: Sluse til Vågland stenges 
Megård: Sluse inn på Megård Basseng, samt at bypass sluse mot Halsahagen åpnes, en spjeldventil til 

vannmåleren stenges
Utistu Halse: Spylesluse i brannkum åpnes. Sluse til Halsahagen boligfelt stenges.

• Pluggene legges inn i maskinkjelleren, ved at en fjerner blindflens på T- røret ved veggen, slusen 
framfor T-røret reguleres til balanse i trykket.

• Det anbefales å legge inn 10 plugger, diameter 16-18 cm, etterpå remonteres blindflens og sluse 
åpnes.

• Pluggene bruker 1 time 20 minutt
• Spylesluse stenges etter endt spyling, deretter åpnes sluse til Halsahagen 
• Klevset: sluse til Bårdset åpnes. 
• Skredderstua: sluse til Vågland åpnes. 
• Megård: sluse til basseng Spjeldventil til vannmåler åpnes og bypass under vannmåler stenges





Eksempler

Råvannsledning Valsøyfjord vassverk:
• Mannskapsbehov: 6 driftsoperatører
• Hovedventil vannbehandlingsanlegg stenges, spylesluse åpnes.  Vannforsyning oppretholdes med retur fra 

Halsan baseng.
• Reduksjonskum 2 og 4: bypass åpnes, flottørventil stenges.  Mannskap i kum 2 går til kum1 og fra kum 4 til 

kum3
• Reduksjonskum 1 og 3: bypass åpnes, reduksjonsventil stenges
• Kum i dam: svanehals på lufterør tas av, plugger presses ned i lufterør med aluminiumstang som ligger i 

kummen.  Inntil 10 plugger legges inn med ca. 1 minutts mellomrom.
• Ca. 20 minutts ferd nedover.  
• Etter endt spyling settes reduksjonskum 1 og 3 i normal drift, deretter kum 2 og 4.  Spylesluse stenges 

nesten.
• Ved normalt trykk inn åpnes ventil til vannbehandlingen, Følg med at tilstrekkelig UV dose overholdes. 

Spylesluse stenges helt.





Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten!


