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Sammendrag 

Formålet med denne rapporten er å utvikle kunnskapsgrunnlaget rundt lekkasjer fra 

drikkevannsledninger, de økonomiske kostnadene knyttet til de og undersøke hvilken rolle 

kommuner, myndigheter og rådgivende ingeniør kan innta for å bedre denne situasjonen. I 

Norge er ikke tilstrekkelig vannforsyning et problem, men etterslepet på VA-infrastrukturen 

er fremdeles enormt. Dette innebærer et økonomisk tap i forbindelse med vann- produksjon 

og distribusjon på 354 mill. kr i året, samt et investeringsbehov på 81 milliarder kroner mot 

2040 for fornyelse av kommunalt drikkevannsnett. I tillegg kan det medføre andre 

konsekvenser, derav helserisiko.  

Fremgangsmåten har bestått av å kontakte kommuner angående lekkasjer og hvordan de 

konkret jobber for å forbedre tilstanden. Systematisk og planmessig arbeid for 

lekkasjereduksjon blir gjennomført i kommunene, noe som har resultert i en 

lekkasjereduksjon. Fremdeles er det utfordringer knyttet til fremdriften for å nå målene som er 

satt.  

Rapporten inneholder råd og anbefalinger til kommuner, myndigheter og rådgivende 

ingeniører for hvordan de kan løse problemene. Det har blitt konkludert med at et tettere 

samarbeid mellom myndigheter, kommuner og rådgivende ingeniører er svært viktig. Særlig 

må lovverk, økonomi, kompetanse og utførelse mellom disse tre partene koordineres og 

utnyttes, slik at etterslepet reduseres.  

 

 

 

 

 

 

 



1 Innledning 

Norge har ca. 50 000 km med kommunalt vannledningsnett, og den største andelen av 

ledningsnettet ble lagt i perioden i 1971 til 2000. Gjennomsnittsalder for kommunalt 

ledningsnett er 32 år. Gjennomsnittlig lekkasjetap fra drikkevannsnett i norske kommuner er 

32% (SSB, 2019) av produsert drikkevann, og er et av Europas høyeste. Norge har et stort 

behov for oppgradering av ledningsnettet. Ledningsfornyelsen er i gjennomsnitt 0,7 % årlig, 

og etterslepet på fornyelsen er stort. Norsk vann anbefaler en ledningsfornyelse på 1,1%, og 

Mattilsynet 2 % årlig. Lekkasjene har også store økonomiske konsekvenser. Stor 

lekkasjeandel fører til at vannforsyningen overdimensjoneres siden mye av vannet forsvinner. 

Dermed kaster vi bort viktige vannressurser, energi og penger. 

Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet en plan for å redusere lekkasjeandelen 

på sitt vannledningsnett til et bærekraftig nivå. For bransjen som helhet er målet at 

lekkasjeandelen av samlet vannproduksjon skal være mindre enn 20% innen 2030.  

 

2 Problemstilling 

Drikkevann er en begrenset ressurs som i stadig større grad er under press. Dette skyldes at 

behovet for vann i verden er økende, samtidig som andelen tilgjengelige ferskvannsressurser 

er minkende. Det økte behovet skyldes klimaendringer, samt sosiodemografiske endringer 

som urbanisering, befolkningsvekst og industrialisering. Den stadig minkende andelen 

ressurser skyldes økt forurensning, klimaendringer og økonomiske forhold. I Norge er 

heldigvis denne situasjonen mindre kritisk, men det er likevel et enormt etterslep på VA-

infrastrukturen i landet. Dette gjør at lekkasjer oppstår, som videre medfører økonomiske og 

helsemessige tap. Formålet med denne rapporten er derfor å utvide kunnskapsgrunnlaget 

rundt lekkasjer fra drikkevannsledninger, og undersøke hvilken rolle rådgivende firmaer kan 

ta på seg. Mer konkret skal rapporten ta for seg problemstillingen: 

“Hvordan er lekkasjesituasjonen på drikkevannsledninger i kommune-Norge i dag? 

Hvilke økonomiske konsekvenser får disse lekkasjene? Hvordan arbeider kommuner 

med å redusere lekkasjeandelen til et bærekraftig nivå? Og hvordan kan rådgivende 

firmaer bistå med kompetanse og prosjekter for å redusere lekkasjeandelen?” 



I tillegg vil det bli diskutert og foreslått flere mulige tiltak kommunene kan implementere for 

å effektivisere og modernisere sitt arbeid med lekkasjer. Disse anbefalingene vil naturligvis 

være generelle. Anbefalingenes hovedformål er å inspirere og motivere til å se nye muligheter 

ved lekkasjehåndtering.  

 

3 Material og metode  

For å få bedre innsikt i problemstillingen har det blitt benyttet en rekke rapporter og 

forskningsartikler. Dette inkluderer: 

- State of The Nation: Norges tilstand (2021) 

- Norsk Vann rapport 259: Kommunalt investeringsbehov for vann- og avløp         

2021-2040 (2021) 

- Bedre Vann: Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester (2019) 

- FHI: Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2018 (2019) 

- Norsk Vann rapport 239: Beregning av bærekraftig lekkasjenivå (2018) 

Disse artiklene har videre bidratt til et bredere kunnskapsgrunnlag, samt gitt inspirasjon til 

oppsett og utforming av denne rapporten. Rapportene sin viktigste funksjon har imidlertid 

vært å finne de mest essensielle spørsmålene man kan stille kommuner og fagpersoner. 

Det finnes dessverre lite informasjon om hvordan kommuner konkret jobber med lekkasjer i 

dag, og det har derfor vært nødvendig å kontakte kommunene direkte om slik informasjon. 

Dette ble gjort ved å formulere relevante spørsmål på e-post og til telefonsamtale, som ble 

stilt kommunene. Spørsmålene ber blant annet om informasjon vedrørende kostnadslekkasjer, 

type lekkasjer og beredskapsplaner. For å få et flerfoldig utvalg, som representerer hele 

Norge, har det blitt kontaktet kommuner i alle størrelser. Hovedvekten har imidlertid vært på 

de største kommunene. Det har dessverre vært en utfordring å få svar på spørsmålene fra 

mindre kommuner, og dette skyldes i hovedsak det korte tidsperspektivet på oppgaven. 

Heldigvis har standarden på svarene vi har fått vært svært gode. De representerer selvfølgelig 

ikke hele kommune-Norge, men vil likevel fungere som en god indikator på hvordan 

lekkasjeproblematikken blir håndtert i større kommuner.  

 



4 Resultater 

4.1 Kostnader knyttet til drikkevannslekkasjer og fornyelsesbehov 

Beregninger basert på nasjonale tall fra Norsk Vann (NorskVann, 2019) estimerer 

lekkasjekostnaden til å være 273 millioner kroner for produksjon og distribusjon av 

drikkevannet årlig. Det er også anslått at 25 % av lekkasjene finner veien inn til 

avløpssystemet. Dette bidrar til ytterligere kostnader knyttet til rensing av avløpsvann. Norsk 

Vann estimerer disse til å være 81 millioner kroner årlig. Totalt gir dette en årlig merkostnad 

på 354 millioner kroner som et resultat av lekkasjer.  

Norge har et investeringsbehov på ledningsfornyelse for drikkevann per 2021 på 81 milliarder 

kroner frem til 2040 (NorskVann, 2021). Dette skyldes at investeringsviljen for 

drikkevannsnett har vært nedprioritert, og må økes med minst 50%. Med dagens 

ledningsfornyelse må rørene ligge i 140 år før utskiftning. Dette strider mot bærekraftig 

infrastruktur. Investeringsbehovet for ledningsfornyelse tilsvarer 1 768 kr per husstand hvert 

år frem til 2040, forutsatt 2020 tilstand og ikke medberegnet inflasjon. Uten endringer vil 

dette investeringsbehovet øke ytterligere. 

4.2 Kommunenes respons 

Under arbeidet med rapporten ønsket vi å opprette kontakt med en gruppe kommuner som 

representerer et spredt utvalg innbyggertall og ressurser (Tabell 1).. Kommunene som svarte 

hadde generelt høyere innbyggertall, og ytterligere med ressurser. Lekkasjetallene for 

Trondheim, Bergen, Lillehammer, Asker og Sarpsborg er henholdsvis; 28,2 %, 28%, 35%, 

22%, og 26,9%. 

Tabell 1: Oversikt over kommunene det ble opprettet dialog med, og deres kontaktinformasjon 

Kommune Navn på kontakt Tlf.nr E-post 

Bergen Sandra McCarly 48042456  Sandra.mccarley@bergen.kommune.no  

Lillehammer Arild Jørstad 93402621  Arild.jorstad@lillehammer.kommune.no  

mailto:Sandra.mccarley@bergen.kommune.no
mailto:Arild.jorstad@lillehammer.kommune.no


Trondheim Trond Ellefsen 91112309  Trond.ellefsen@trondheim.kommune.no  

Sarpsborg Arne Langvik-

Hansen 

95297296 arne-langvik.hansen@sarpsborg.com  

Asker  Fatih Yakici 95094080 
Fatih.Yacici@asker.kommune.no  

  

Det er krevende å gi et eksakt svar på hvor høye kostnader kommunene har årlig på 

lekkasjereduksjon. Kommunene bruker mellom 2,5-15 millioner kroner på lekkasjesøk, 

avhengig av størrelse og lekkasjeprosent. Utover kostnader for lekkasjesøk er det usikkert hva 

slags kostnader som er knyttet til vaktordning, forvaltning, anleggsdrift og administrasjon i 

kommunene. Trondheim oppgir et anslag på 15-20 millioner kroner i året på 

lekkasjereparasjon, og Lillehammer gir et kostnadsoverslag på 50 millioner kroner totalt for 

lekkasjer i året. Det er knyttet usikkerhet til kostnadsestimeringene vedrørende hva som er 

innlekk på spillvannsledningene, og går til renseanlegget. 

Systematisk og planmessig arbeid for lekkasjereduksjon blir gjennomført i kommunene. 

Bergen og Trondheim har opptil 70 målestasjoner fordelt på flere delsoner i kommunen for 

lekkasjesøk, samtidig som alle kommunene bruker oppbygging av sonevannmålere, 

lydloggere og saneringsplaner. Trykkreduksjon er et felles tiltak som blir brukt for å redusere 

mengden lekkasje. Felles for kommunene er at de har oversikt over lekkasjer med 

informasjon om hvor de oppstår, materialtype, alder på rør, samt andre detaljer rundt 

lekkasjen. I kommunenes oversikt er det oftest alder på rørene, og spesielle rørtyper som går 

igjen. Bergen og Lillehammer har også opplevd at lekkasjer har oppstått som følge av dårlig 

utførelse i anleggsperioden og selve fundamenteringen. Bergen har registrert at det er 150 mm 

grå støpejernsledninger som oftest forårsaker lekkasjer på hovednettet. For Trondheim er det 

ubeskytta duktile rør lagt på 1960-70-tallet, og spesielt i marin leire, som er gjengangeren for 

lekkasje. Lekkasjeandelen på private stikkledninger antas å være høyere for samtlige 

kommuner. 

Organisasjonens tilgjengelige ressurser og prioritering av andre driftsoppgaver vil bli presset 

ved lekkasjer. For kommunene blir utbedrelsen av lekkasjer et spørsmål om kostnad og 

mailto:Trond.ellefsen@trondheim.kommune.no
mailto:arne-langvik.hansen@sarpsborg.com
mailto:Fatih.Yacici@asker.kommune.no


budsjett. Driftsledere og driftsingeniører risikerer å måtte omprioritere sine daglige 

driftsoppgaver ved hyppige lekkasjehendelser.  Felles for kommunene er at lekkasjeprosenten 

har blitt redusert som følge av mer prioritering av ressurser på området og systematisk 

lekkasjesøk. En forbedring i lekkasjeprosent krever økte rammer for sanering, og god 

prosjektgjennomføring i anleggsfaser. Effektiv drift er også viktig for å utbedre avvik 

tidseffektivt. 

5 Diskusjon 

5.1 Generelt 

Bevisstheten rundt de høye vannlekkasjetallene, og kostnadene knyttet til dette, har økt de 

siste årene. Dette har ført til økt fokus på oppgradering av ledningsnettet for å forebygge 

fremtidige lekkasjer. Som resultatene tilsier, har alle de aktuelle kommunene lekkasjetall over 

anbefalingene. Dette er en konsekvens av at kommunene tidligere har hatt lite fokus på 

lekkasjehåndtering og nedprioritert oppgraderinger av vann- og avløpsnettet. Årsaker til 

nedprioritering kan skyldes manglende tilgang til nødvendige midler og kapasitet, i tillegg til 

at de ikke har hatt strenge krav å forholde seg til.  

Kommunene vi har vært i kontakt med har oppgitt at de hovedsakelig har utarbeidet 

lekkasjereduksjonsplaner og -løsninger. Dette har redusert lekkasjeprosenten de senere årene. 

Arbeidet har foregått internt, altså uten innleid kompetanse fra privat sektor. Etter dialog med 

kommunene, har det kommet frem at et tettere samarbeid mellom offentlig og privat sektor 

kan være et alternativ for å heve både kapasiteten og kompetansen. Privat sektor har vist seg å 

være godt faglig oppdatert, som kan tenkes er et resultat av at sektoren i høyere grad er 

direkte påvirket av markedet. Tilknytningen til markedet krever gjerne en høyere 

omstillingsevne og fører til at sektoren oftere tar i bruk nyere teknologi. Dette er noe 

kommunen kan benytte seg av i større grad. Her er det fordelaktig at alle parter tar ansvar for 

å til et vellykket arbeid. 

Investeringene som gjøres i lekkasjehåndterings- og oppgraderingsplanene i dag, fører til et 

stadig større etterslep. Investeringsbehovet vil trolig bare øke, og det er nødvendig med 

omfattende endringer. Disse endringene burde skje i samspill med kommuner, statlige organer 

og privat sektor. Enkelte av kommunene har oppgitt at de trenger bedre informasjon fra 

rådgivende ingeniører om hvordan de kan bidra til bedre prosjektering for at de skal velge å 



benytte seg av dem. Tidligere har ikke kommunene vært overbevist om at det har vært 

nødvendig.  

Bedre dekning i media kan være med på å øke oppmerksomheten rundt temaets viktighet og 

dermed øke handlingskraften. Media har de siste årene hatt økt fokus og interesse for vann- 

og avløpssektoren. Dette fokuset kan føre til aksept for økte gebyrer og kan være en pådriver 

for å avklare og samordne myndighetsansvar innenfor vannsektoren. 

Et tap på 354 millioner kroner årlig som følge av lekkasjer er en brøkdel av 

investeringsbehovet i fornyelsesprosessen av ledningsnettet. En fornyelsesprosess og 

oppgradering av ledningsnettet er nødvendig for å kunne sikre et trygt og rent drikkevann. Et 

dårlig distribusjonssystem gir økt risiko for forurenset drikkevann hos forbruker. For langsom 

oppgradering av ledningsnettet gjør at etterslepet øker ytterligere. Dette gir økt risiko for 

forurensning over tid, som igjen bidrar til større økonomiske tap ved store sykdomsutbrudd. 

Ringvirkningene blir store i form av økte helsekostnader, sykedager og mistillit til 

drikkevannet.  

5.2 Råd til myndigheter:  

Myndighetene rådes til å ta mer ansvar for dokumentasjon av tilstanden på ledningsnettet i 

kommuner som ikke har god nok lekkasjehåndtering i dag. Sentrale investeringer og endrede 

finansieringssystemer skaper grunnlaget for fornyelsesprosessen. Det er også viktig at 

kommunene blir pålagt strengere krav fra myndighetene, for å oppfordre til utbedring av 

dagens tilstand. Myndighetene må også sørge for å bidra med nødvendige ressurser slik at 

prosjekter kan gjennomføres effektivt med rett kompetanse, gode prosesser og verktøy.  

5.3 Råd til kommuner:  

Kommunene vi har vært i dialog med har generelt gode planer for oppgradering av 

ledningsnett, lekkasjesøk og -håndtering. Fremover er det viktig at dette blir gjennomført med 

en tilfredsstillende kvalitet, basert på god og oppdatert faglig kunnskap. Bruk av nye digitale 

verktøy og metoder kan også bidra ytterligere til en mer effektiv fornyelsesprosess. For å 

oppnå dette anbefales det at kommuner benytter seg av tilgjengelige ressurser, herunder 

kompetanse fra andre kommuner eller rådgivende ingeniører. Det bør også satses på å sikre 

tilstrekkelig finansiering gjennom kommunale driftsbudsjetter.  



Gjennom dialogen med kommunene var det tydelig at private stikkledninger sto for en stor 

andel av lekkasjene. En mulig løsning på dette problemet vil være at kommunen overtar 

ansvar og drift fra private husholdninger, og vil kunne forsvare en høyere vann- og 

avløpsavgift. Denne avgjørelsen må bli besluttet av myndighetene. 

5.4 Råd til rådgivende ingeniører:  

For rådgivende ingeniører kan det være hensiktsmessig å sette seg inn i flere aspekter ved 

kommunenes utfordringer, ikke bare de tekniske, for å kunne gi bedre tilpassede og mer 

helhetlige løsninger. Samtidig er det viktig at de formulerer godt hvordan kunnskapen de 

besitter kan bistå kommunen til bedre og mer effektive håndteringer. For begge parter bør det 

tilrettelegges for god kommunikasjonsflyt, som sikrer gjensidig forståelse og enighet om 

utfordringene de står ovenfor og oppgavene som skal utføres.   

6 Konklusjon 

Denne rapporten har belyst lekkasjeproblematikken, og de påfølgende økonomiske 

konsekvensene det medfører. Den gjennomsnittlige lekkasjeandelen er i dag 32 %, og skal 

være maks 20 % innen 2030. Totalt er verdien på lekkasjetapet 354 millioner kroner årlig, og 

etterslepet på kommunalt drikkevannsnett er estimert til å være 81 milliarder kroner. 

Ringvirkningene ved for langsom oppgradering av ledningsnettet kan gi store økonomiske 

konsekvenser. 

Gjennom arbeidet med rapporten har det blitt opprettet dialog med fem kommuner, og 

samtlige av disse har allerede iverksatt tiltaksplaner for å redusere lekkasjeprosenten. Disse 

planene har gitt resultater, men er i seg selv ikke tilstrekkelig for å klare de langsiktige målene 

som er satt.  

Løsningen på problemet må være tettere samarbeid mellom myndigheter, kommuner og 

rådgivende ingeniører. Særlig må lovverk, økonomi, kompetanse og utførelse mellom disse 

tre partene koordineres og utnyttes, slik at etterslepet reduseres. På denne måten kan man 

oppnå et bærekraftig ledningsnett, der fornyelse og vedlikehold prioriteres.  
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