
Referat fra 
 

Lekkasjekontroll og trasèsøk (kalt L-T) 

 

 

Sak:   Faggruppemøte 1-2012 i L-T gruppa 

Tid:   Tirsdag 24.01.2012, kl 09.00 – 14.00 

Sted:   Asplan Viak Engene 116, Drammen 

 

Innkalt:   John Westby (J W.)    Oslo kommune 

     Per Arne Schau (PAS)    Avavi a/s 

  Arnold Søberg (AS.)  Vanntapsanalyse A/S (forfall) 

    Jan-Helge Høvset (JHH.) Eskeland Electronics A/S (forfall) 

     Arnt Olav Holm. (AOH.)  VIV. 

    

 

01/12 Referat fra faggruppemøte den 13.09.11 

Per Arne Schau og John Westby har tatt bilder til LT / RIN hjemme- 

side. Arnold Søberg var ikke til stede. (rygg) 

Referatet ble godkjent.  

 

02/12 Vurdere nytt Operatørkurs del 1 og 2: 

 Del 1 ble foreslått onsdag 28. og torsdag 29.mars -12 i Drammen 

 Med samme forelesere og innhold (med en liten justering) 

Operatørkurs del 2 er foreslått onsdag 7. og torsdag 8. november -12 

 

 JU setter inn på hjemmesiden de aktuelle datoer og kurserer når de 

er endelig bekreftet. 

 

JW sjekker foreleser til HMS delen og bekrefter til AOH 

 

AOH sjekker de andre forelesere, og gir beskjed til Jonny U. 

JU sender bekreftelse til hotellet og sender ut justert innkallelse  

fra AOH. (kommer så fort foreleserne er på plass) 

Pris 4500,- medlemmer, 5000,- ikke medlem. (- ved ikke overnatting.)  

JHH videre sender til sine kontakter. (Vestlandet – Nord- Norge) 

 

Dagspakke for leverandører / utstillere, som ikke overnatter.  

 

Pris / godtgjørelse avtales med Sven A. Valdor.  

 

Etter vurderinger fra det første kurset gjør vi noen justeringer 

og kjører bare gruppeoppgaver, som settes opp av AOH / JU  



 

 

 

 
Side2 

 

03/12 Forslag til LT fagtreffagenda på RIN årsmøte 15-17. august -12 

 Det ble foreslått en agenda med trasesøk, teori / praktisk økt. 

 Firmaet Scanlaser a/s med rørsøker er foreslått. (vav) AOH sjekker. 

 JW sjekker Tom Gjertsen vav, som foreleser vedr. tvistesaker  

og regelverk, ved påvisning av private lekkasjer. (mer tekst JW) 

AOH kontakter Hans Jørgen Haugen fra Esco, som eventuelt kan 

presentere nyheter innen lekkasjeutstyr på fagtreffet.  

NB dette er et forslag, som vi må undersøk om passer før vi gjør 

avtale med de aktuelle personene. 

 

04/12 Valg -12. AOH er på valg. LT – arbeidsgruppe vurderer kandidater  

som på sikt eller i «dag» kan tenke seg å ta over etter AOH 

 AOH sjekker «Glitregutta», ved først å ta en prat med Rene Dupont. 

 

05/12 Eventuelt:  

Vedr. Info om lekkasjesøk med luft og gass på operatørkurs 2 ble det 

en debatt om eksplosjonsfare som kunne oppstå under lekkasjesøket i 

rør og armatur.  

Vi ble enige om og referer til regelverket innen DSB (nytt navn?) og 

til mattilsynets forurensingslov på vannledninger.  

AOH rådspør seg om leverandøren av gass utstyret kan sette opp en 

veiledning på bruksområdet. Vi setter svaret inn på vår hjemmeside.  

LT-gruppa vil ikke gi føringer vedr. bruk av luft og gass ved lekkasje 

søk, men henviser til overnevnt instanser. 

 

Prosjektgruppa vedr. No-Dig og tilrettelegging av vannkummer 

for lekkasjesøk er ferdig utarbeidet og godkjent for at den kan  

tas inn i VA/Miljø-blad. Ansvar: (asplan viak, Drammen)  

 

 

Neste arbeidsmøte i LT-gruppa er ikke bestemt. (mai-juni?) 

 Dere må se over referatet! mangler vi noe? 
 
 

 

 

 

Arnt Olav Holm  

LT-gr. / VIV 

 


