
LEKKASJESØKING  PÅ 
LEDNINGSNETT BESTÅENDE AV 

”LYDDØDT” MATERIALE 
 
 

Foredrag av :  senioring. Sven Valdor 



Hva gjør vi når nattvannsforbruket er 
høyt på vannforsyningsnettet ? 

                 Hvor forsvinner vannet, mon tro ???  

                   Vi utfører lekkasjesøking. 
 





Sortland 



Lekkasjesøking på et ledningsnett er som å 
utføre feilsøking på en bil på service.  

 

• Først må vi finne hvilket område vi har feilen  
( lekkasjen ). GROVSØKING. 

 
• Når vi grovt har lokalisert feilen ( lekkasjen ), 

utføres eksakt lokalisering med tanke på 
utbedring.  FINSØKING. 





En lekkasje  
tar vann og gir vibrasjoner 

Tar vann: 
       Benyttes normalt til grovsøk. Se VA-Miljøblad nr. 20. 
       Hovedmåler, sonemåler, abonnentmåler, mobil måler. 
       Vi finner området/ledningsstrengen der vannforbruket er  

stort. 
 
Gir lyd/vibrasjoner: 
      Benyttes til å lokalisere eksakt lekkasjested.  
       Se VA- Miljøblad nr. 21. 
      Vi ”lytter” etter sus/vibrasjoner i kummer, stoppekraner, på 

bakken. 
       
 



Generelt 

• Utførelsen av de enkelte metoder begrenses 
av materialet rørene vi skal søke på, er laget 
av. 
 

• Er røret lydledende eller lydødt ? 



 
 

Forskjellen å utføre lekkasjesøk på metalliske 
rør og plastledninger, er at plast er et lyddødt 
materiale og dermed ikke leder/transporterer 

lyd. 
 

Her er det bare vannet som leder 
lyd/vibrasjoner.  

 
   Dette vanskeliggjør alle akustisk metoder for søk, og 

dette må vi må ta hensyn til i valg av søkemetoder og 
utstyr.  



Det er litt mer krevende å finne lekkasjer på  
plast-/lyddøde rørmaterialer når vi skal bruke 

lyden fra lekkasjen til å lokalisere. 
 

Enkelte mener til og med at det er umulig å 
finne lekkasjer på plastrør.   TULL !!!!! 

(det er kurant/greit når du vet hva du gjør og har riktig utstyr) 

 
Metallrør: 
           - Metallet er en god lydleder sammen med vannet. Høyfrekvent lyd i   

       materialet og lavfrekvent i vannet. 
 

Plastrør: 
         -Plasten leder IKKE lyd. Vi har dermed kun vannet som lydtransportør  

       Kun lavfrekvente vibrasjoner i vannet  !  Lite lyd utenpå røret. 
 





Må ha utstyr som er tilpasset lekkasjesøk på 
plast. 

• Oftest er lyden såpass svak i forhold til annen støy 
på ledningsnettet, og vi må filtrere bort støyen for å 
få frem lekkasjelyden. Problem hvis lekkasjelyden 
er i samme frekvensområdet som rørstøyen.  

• Ofte er det også slik at vibrasjonene som lekkasjen 
gir, er for svake til å bli registrert utenpå røret. 
”Hører” ikke lekkasjen som på metall-rørene. Vi må 
inn i røret for å fange opp vibrasjonene fra 
lekkasjen (kontakt med vannmassene).   Må bruke 
hydrofoner. 



Metoder for grovsøking 
Hvor i ledningsnettet er lekkasjen ( sonen, området, ledningstrengen) 

• Vannmengdemåling, sonemåler, stasjonær måler. 

• Mobil måler, rigg-omløp /ClampOn-måler, målesonde. 

• Utsett av lydloggere. Ikke på plastrør (lyddødt matr.) 

• Lytting i alle kummer. Ikke på plastrør (lyddødt matr.) 

• Kjøre inteligentplugger. 
• Trykkmåling. 
• Inspeksjon i alle avløpskummer. 
• Oppfordre folk til å varsle.  







Grovsøk med 
lydloggere 
 

Med loggerne vil vi 
forsøke å finne 
punkter/kummer med 
konstant  sus/lyd på 
natten.  
 

Dette kan gi oss 
indikasjon om hvor vi 
skal begynne å finsøke. 



BRUK AV LYDLOGGERE 



INDIKASJON PÅ 
LEKKASJE VED BRUK 
AV LYDLOGGERE. 

 
 

KUM 21 HAR KONSTANT 
ENSARTET LYD SOM 
INDIKERER LEKKASJE. 
 
Variabel lyd er støy. 



MIKROFONPLASSERING 



MIKROFONPLASSERING 
 

Bilde viser mikrofon på 
spindeltopp  i kum og PVC/PE-
rørsystem.  
 
Når settes på metalldeler 
(spindeltopp) fanges alle lyder 
/frekvenser opp og de 
lavfrekvente ”drukner”  i 
lydbildet. 
 
Settes mikrofonen på plastrøret 
blir de lavfrekvente dominerende 
og  dermed lavfrekvent lekkasje 
er lettere å registrere.  



Lydloggere på PLASTRØR 
 

• Ikke anvendbar for strekk over 110 m. 
Hydrofoner.  

• Ikke kumlytting. 
• Korrelerende loggere har problemer. 



Grovsøk med akustiske metoder på 
plastrør har som regel ikke noe godt  

resultat 

• Lyden fra lekkasjen når ikke frem til 
lyttepunktet eller er for svak til å skille seg ut 
fra det totale lydbildet (fra støyen i kummen) vi 
registrerer. 

• Vannmengdemåling må utføres til såpass lite område som 
mulig for finsøk. 



GROVSØK  MED 
VANNMENDEMÅLING 

Alle 
vannmeng-
der er i 
l/min.  



OPPGAVE 
Vi har fått en 
lekkasje på 
bysonen på 2 l/s. 
 
Ledningen er av 
PVC og 
stikkledninger av 
PE. 
Normaltrykk er 5 
kg/cm2. 
 

Hvordan 
skal vi finne 
lekkasjen 
??? 
DISKUTER 
løsninger 



Metoder for finsøking 
Akustiske metoder: 
- Marklytting. 
- Grafisk måling ved ventillytting. 
- Korrelasjon / korrelerende loggere. 
- Lytting i rør med stakeband/kabel. 
- Lytting ved inteligentplugg/ SnartBall. 

 
Ikke akustisk metoder: 
- Sporgass ( Hydrogen-detektering ), røyk. 
- El-måling i aluminiumskappe (PE 100 RC med el-konduktivt 

aluminiumskappe. ( Utf. som på fjernvarmerør). Spenningsmåling. 
- Seksjonsvis trykkmåling. 
- Ønskekvist/ståltrådvinkler. 
- TV-kontroll i tilliggende avløpsrør. 
- Isotops- / radioaktivitetsmåling 
- Boblesøking i vannfylte masser ( trykkluft i rør ) 
 

 
 



Generelt 

• Alle metoder fungerer godt på metalliske rør. 
Materialet leder godt med lyd sammen med vannmassene. 

 

• På plastrør ( lyddøde materialer) må en 
”jobbe” litt mer, da det kun er vannmassene 
inne i røret som leder lyden. Skal vi få et godt 
resultat her, må en kjenne til problematikken med 
lekkasjesøk på plastrør. 

 



Lyden i vannmassene inne i røret påvirkes også 
av hvor mykt rørmaterialet er, selv om røret er 

lyddødt:  

• des mykere jo svakere/dårligere er lydtransporten. 
• des mer påvirkes lydtransporten også av massene rundt 

røret (trykket fra massene rundt røret). 
• des mindre høyfrekvente lyder transporteres. 
• des mindre hjelp/energi får den resterende lavfrekvente 

lyden i styrke. Tapes raskere. 
• des mer følsomt må utstyret være og fokusert på 

lavfrekvente lyder. 
• det er bare lyden og lydhastigheten som primært 

påvirkes av at røret er laget av myke materialer. 



VALG AV FREMGANGSMÅTE/UTSTYR MED 
FINSØKING ER DERFOR AVHENGIG AV :  

• Hvilket rørmateriale vi skal søke på, PVC/PE. 
• Avstand mellom mulige punkter å få kontakt til 

røret. (ved lytting uten hydrofoner bør avstanden ikke være mye over 
100 m ) 

• Trykk inne i røret ( mulig grunnvannstand/mottrykk). 

• Størrelsen på lekkasjen. 
• Støy i røret ( red.ventiler, pumper, innsnevringer/strupinger). 

• Markoverflaten ( hvis vi skal marklytte ) 

            Ytre støy, vær og vind ved marklytting (filtrering). 

             Dybde ned til røret. 
.    Dybde ned til røret/lekkasjen. 
 
 

 
 











Marklytting 



Finsøke på plastrør. 

  
 
           Marklytting ( bruker lyden i markoverflaten):  
 
                   - Bør vite rørtrassè ( avvik +/- 1 m).  
                   - Røret bør ikke ligge dypere enn 4 m. 
                   - Lekkasjestedet må ikke være ”neddykket”. 
                   - Fordel hvis en kan filtrere bort støy.  
 
 
 
 
 

  
 

 









Finsøking 

 
 

                  AKUSTISK KORRLEASJON 







fEILFFFFeil 









Filtrering  
 Bortfiltrert                            Viser lekkasje 







MÅLETID 
 
 
 
 
 
 

Måletid på 25 min.  40 sek. 
for å oppnå entydig resultat 



UTSLAG PÅ KRYSSENDE 
LEDNING MED VANNSTØY. 
 
 

Må kontrolleres med 
marklytting. 



Analog/digital korrelator. 

• Digitale korrelasjonsutstyr kan også få problemer og 
ikke vise noen lekkasje ved at de avslutter korreleringen 
for tidlig, oftest etter ca. 5 min ( da lyden er for svak og 
de ikke registrerer noe ). 
 

• Analoge korrelatorer der du selv kan bestemme 
korrelasjonstiden, kan avdekke lekkasjer etter 10- 20 
min. korrelasjonsmåling.  
 

• Analoge korrelatorer har derfor bedre forutsetninger til 
å finne lekkasjer på plastrør. 



SPENNINGSMÅLING 
 
 
 

• Hvis PE-røret har en metallkappe, kan en utføre søk som på 
fjernvarmerør med spenningsmåling.  









LOKALISERING 
VED 
SEKKSJONSVIS 
TRYKKMÅLING 
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