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Marklytting

• En marklytter, er et av de viktigste hjelpemidlene vi har for effektiv 
finlokalisering.

• Benyttes for å bekrefte resultater fra korrelatorsystemer, og utelukke falske 
korrelasjonsutslag.

• Marklytting utføres, for eksakt stedsbestemmelse av lekkasjeposisjon.

• Metoden baserer seg på at lekkasjelyden forplanter seg gjennom bakken, 
og opp til overflaten der vi kan plassere mikrofoner (lavfrekvent), 
for å lokalisere lekkasjestedet.



Marklytting

• Hvor langt unna lydkilden vi kan gå før vi ikke kan registrere lyd, er sterkt 
avhengig av styrken på lydenergien fra lekkasjen (trykk og størrelse), 
rørmaterialet, hvor dypt under bakken ledningen ligger, grøftemassene 
opp til overflaten, markoverflatens beskaffenhet, og om ledningen er 
neddykket eller ikke. 

• Normalt kan lyden registreres i en avstand i bakkeplanet, på 5-6 meter 
fra lekkasjestedet.

• Hvor dypt ned vi kan registrere er høyst varierende, det virker som det er
en grense på ca. 4 meters dyp. 



Valg av marklytter

Hva bruker dere?



Adaptere









Underlag vi lytter på



Marklytting ved like markforhold 

• Ved optimale forhold, vil lyden være 
kraftigst rett over lekkasjen.

• Lekkasjestøyen vil variere i karakter, 
avhengig av fyllmasse, rørmateriale, 
vanntrykk, og dybde til ledningen.

• Ved lekkasjelokalisering, flyttes 
markmikrofonen med 1-2 meters 
avstand, avhengig av forholdene.

• Tilpass filter etter lekkasjelyd og 
hørsel.



Marklytting på ulikt underlag

• Ved marklytting på ulike underlag vil 
lekkasjeklyden variere i karakter.

• Et grunnleggende prinsipp for marklytting 
er å sammenligne lekkasjestøy på samme 
type underlag. 

• Ved gode forhold, på asfaltert gate med 
kompakt fyllmasse, vil lekkasjestøyen ledes 
bedre til overflaten enn via jord/grus.

ASFALT/VEI

FORTAU

JORD
GRUS

VANN

2538458878



Marklytting i områder med varierende 
fyllmasse

• Vær oppmerksom på at rundt kummer og 
ventiler, kan lyden fra lekkasjen oppfattes som 
kraftigere. Materialer med høyere tetthet leder 
lyd bedre.

GRUS/SAND

STEN
KUM/

VENTIL

78 7843



Marklytting ved tele, is,
og/eller snø

• Flere ulike fenomener kan oppstå ved tele, is 
og/eller snø.

• Tele transporterer lekkasjestøy over større 
strekninger.

• Det er viktig at snø/is fjernes der markmikrofonen 
skal settes ned. Ellers kan det oppstå lyd som kan 
oppfattes som lekkasjestøy, pga smelting. 

• Markmikrofonen bør ha samme temperatur som 
uteluften. En markmikrofon hentet fra oppvarmet 
bil, vil smelte snø-/iskrystaller og avgi støy.

88 8989



Marklytting etter lekkasjer som har pågått 
over lengre tid

• Lekkasjer som har stått over tid, kan avgi 
svakere lekkasjestøy, og det skyldes at:
o vannmassene skaper et mottrykk til 

vannlekkasjen, og demper 
vibrasjonene fra lekkasjen.

o en vannfylt mark ikke leder lyden like 
bra til overflaten.

• Lekkasjestøyen er kraftigere i overgangen 
til fyllmassen.

VANNFYLT MARK

68 6535



Litt om filtrering

• Filter benyttes for å fjerne bakgrunnsstøy, og 
fremmedstøy.

• Filteroppsett og innstillinger variere med produsent.

• Standard filterbredder:
o Velg det filteret der du hører lekkasjen best.

• Ved bruk av manuelt filter bør du:
o Begrense antall filterkombinasjoner, da dette gjør det enklere 

å sammenligne lekkasjelyden.



Utfordringer
Fremmedstøy: Folk, biler, 
båter, måker, trikk, T-bane, 
vannforbruk, 
transformatorer, fjernvarme, 
avløp, forskjellige fyllmasser, 
vær og vind, 
reduksjonsventiler, 
pumpestasjoner, pumper 
generelt, innskjøtede
materialer (PE), rør i rør, 
strømpe kjørte ledninger, 
kabelgater, med mer. 






