
Fakta om vannledningene våres

En av de største utfordringene Norge har når det gjelder infrastruktur er
ledningsnettet. Det har et stort vedlikeholdsbehov. For at vi ikke skal
sende regningen videre til de kommende generasjoner er det nødvendig
at vi setter viktigheten av et helsemessig trygt og sikkert ledningsnett i
fokus. Per dags dato regner vi gjennomsnittlig 33 % lekkasjer i
ledningsnettet. Et tall som er viktig å få ned.
Ved utbygging eller rehabilitering av ledningsnettet er det viktig å sette
fokus på utførelsen og vedlikeholdsbehovet som vil komme i ettertid.
God utførelse på arbeidet ved legging, riktig valg av materiale,
kvalitetskontroll gjennom hele byggeperioden og god tilrettelegging for
senere inspeksjon er nødvendig for å lykkes.



Beregninger for teoretisk vannlekkasje basert på IWAs
bunn opp minimum nattforbruk metoden.



Bil og utstyr



«Lekkasjesøking avdekker»:
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Kontroll av nylagt vannledning; trykkprøvingen mislyktes.
Feilen ble avdekket ved lekkasjesøking.  Her har man ikke
fjernet utvendig PP-kappe på PE-røret, før skjøting med
elektrosveisemuffe.

«Lekkasjesøking avdekker»:
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VIV
#: PE / PVC- LEKKASJER

354 stk private pe - stikkledninger
(messing / plastdeler)

92 stk kommunale pe - ledninger
82 stk kommunale pvc - ledninger

= 528 stk (andel =28%)

Totalt 1.857 stk lekkasjer 2011 – 2015

12



2006 46%     PRIVATE LEKKASJER
2007 52 %  -------- # ----------
2008 51 %  -------- # ----------
2009 59 %  -------- # ----------
2010 59 %  -------- # ----------
2011 60 %  -------- # ----------
2012 58 %  -------- # ----------
2013 63 %  -------- # ----------
2014 59 %  -------- # ----------
2015 56 %  -------- # ----------

FORDELING AV PRIVATE OG KOMMUNALE LEKKASJER
(siste 10 år)
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Vannledninger: Trasé- og lekkasjesøk + Rapportering

Lekkasjeutstyr for søk på plastrør:

Pipe-Mic Hydrogengass



Pipe Mic, 70m fjær med mikrofon og sonde.
Brukes i vannledninger med trykket på
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Innstikkverktøy for Pipe Mic
100 mm blindflens / 32mm Pe-rør
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Clamp On-måler
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Hydrofoner - for bedre korrelasjonsresultater i
vanskelige lekkasjesøkingssituasjoner

• Nøkkelfordeler
Gir bedre resultater ved lekkasjesøking på rør med dårlig
overføring av lekkasjelyder
(f.eks. plastrør og rør med stor diameter)
• Svært følsom for lyder med lav frekvens
• Leveres med en rekke overgangsdeler for enkel tilkobling
• Gjør det mulig å oppdage og lokalisere nøyaktig sted for
lekkasjer i situasjoner der standard mikrofoner ikke klarer det
• Lekkasjer kan oppdages ved hjelp av tilkomstpunkter der
det ikke er mulig med mikrofoner

• Hvordan opplever Dere bruk av hydrofoner på
dagens VA anlegg? Blir de brukt?



Hydrofoner







Vannglass skal gi bedre drikkevann!
Mosjøen vannverk, Langvatnet



Vannglass?

Vesentlig ringformede polymerer av natrium silikat (Na2O *
nSiO2) med forskjellige Na2O:SiO2-forhold.  SiO2:Na2O på
ca 3.2 er vanlig i Norge. SiO2:Na2O på ca 2.05 er også brukt.
Ved tilsetning til vann danner de polymere forbindelsene
monomerer
(f.eks. Na4SiO4, H4SiO4, evt. ulike silikat ioner). H4SiO4
dissosierer i liten grad ved normal pH.  Silikatenes kjemiske
formel er imidlertid dårlig kjent.
En har lite kunnskap om silikat kjemien. Vannglass er
basisk.

Hva kan den brukes til i lekkasjesøks arbeid?



Pipe-Inspector® revolusjonerende "trådløst"
inspeksjonskamera med lekkasjedeteksjon



Haram kommune



Kilde: Nils Kristen Skaar, Haram kommune





Norsk Vann / RIN

4-2016 Nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi
- Hovedprosjekt Forslagsstiller Styringsgruppen for
etablering av nasjonalt kompetansesenter for
ledningsteknologi v/Oslo kommune VAV.   Målsetting for
prosjektet Målet med prosjektet er å utrede og beskrive
etablering av vannbransjens nasjonale kompetansesenter
for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i
fremtidsrettet ledningsteknologi i tilknytning til NMBU på
Ås. Kompetansesenteret skal bidra til et tettere samarbeid
mellom kommuner/VA-selskaper, leverandører, rådgivere
og undervisningsinstitusjoner/kursholdere om
teknologiutvikling og kompetanseformidling.
Teknologi rettet mot lekkasjesøk, inspeksjon av
strukturell tilstand (Visuell, Elektromagnetisk,
Akustisk, Ultralyd, Radiografisk, Termografi)
Utvikle tjenesten og nye produkter
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Det vil i løpet av kort tid bli behov for å hente inn kompetanse fra rørbransjen i
forbindelse med prosjektarbeidet for Nasjonalt kompetansesenter for ledningsnett.

Dglig leder i VA og VVS produsentene VVP, Bjarne Haugland, sitter i styringsgruppa på vegne av
leverandørbransjen. Han skal dermed ivareta rollen til beste for prosjektet på vegne av
leverandørene som bidra til finansiering av prosjektarbeidet.

-Det er så langt gjennomført tre møter i styringsgruppa. Arbeidet med å etablere arbeidsgrupper
er så vidt påbegynt og det vil i den anledning bli behov for ressurspersoner med relevant
kompetanse fra leverandørbransjen. Dette kommer vi imidlertid tilbake til etter hvert som
behovene melder seg, sier Haugland, som håper på fortsatt stort engasjement og raske
tilbakemeldinger fra leverandørbransjen.

To arbeidsgrupper
I sitt siste møte før ferien gikk styringsgruppa for det nasjonale kompetansesenteret nærmere
inn på konkretisering av oppdragene til to arbeidsgrupper. Det ble også lagt føringer for
metodene for utredning av innhold og krav til test- og undervisningssenteret som er planlagt.
Fire kompetanseområder er slått sammen i to arbeidsgrupper. Den første gruppa skal se
nærmere på operativ drift og lekkasjesøk, mens den andre gruppa skal ta for seg nyanlegg og
byggeledelse og NoDig-sektoren.

Kartlegge kompetansen
-Rammeverket for arbeidsgruppene er viktig, og det er viktig at vi nå kartlegger den
kompetansen som gruppene kan ha nytte av.  Det er også viktig at prosjektet blir forankret som
et bransjeprosjekt. Dermed er det ikke snakk om at enkelte leverandører skal posisjonere seg for
å få inn sine produkter, sier Haugland videre.
Han forteller at han vil be arbeidsgruppene etablere en «bank» for prosjektet der alle aktører kan
komme med sine innspill og sine forslag til produkter som kan være med å fremme senterets
intensjon. Han mener også arbeidsgruppene bør invitere alle interesserte til et informasjonsmøte
for å kartlegge videre samarbeid.
-Vi registrerer at prosjektet også er av interesse utenfor Norge, og det kan være med å tilføre
senteret en enda sterkere dimensjon, sier Haugland.
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Operatørbevis Lekkasjekontroll og Trasesøk



3.plass «VM i Praha»





Vannledninger: Trasé- og lekkasjesøk + Rapportering

Har du trouble med påvisning av vannlekkasjer –
Ring en lekkasjesøker med RIN-operatørbevis ;-)

Takk!


