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Vurdering av vannforbruk for Holmen Slipp A/S 

 

1. Bakgrunn 

Holmen Slipp A/S ønsker en vurdering av vannforbruket i forhold til 

innrapporterte forbruksmengder og fakturaer fra Asker kommune.  

I følge målinger og delvis stipulerte data, er det mellom 2004 og 

2011registrert et årsforbruk på mellom 617 m3 og 954 m3.  Ved 

avlesning ved årsskiftet 2012-2013 ble det registrert et forbruk for 

2012 på 54.621 m3.  I mars 2013 og i etterkant av denne avles-

ningen, ble vannmålere skiftet.  Avlest forbruk for 2014 viser en 

årlig vannmengde på 127 m3. 

 

2. Beregninger 

For å ha en formening for hvilke vannmengder som skal være for-

brukt for 2012, har vi beregnet en gjennomsnittlig tapping i hen-

hold til avlest forbruk og et overslag over mulig tapping gjennom 

eksisterende ledning.  Tall under må kun oppfattes som veiledende, 

på grunn av mangel på helt nøyaktige inndata. 

 

Det benyttes vann på Slippen kun om sommeren, som tilsier at 

vannforbruket skjer gjennom en tidsperiode på 6 mnd.  Et fordelt 

forbruk over driftsperioden vises i tabellen under. 

 
Tabell 1: Rapportert forbruk for 2012 og fordeling av forbruk gjennom 6 mnd. 

  
Rapportert for-
bruk 2012  m3/år   

Fordelt jevn tapping 
over 6 mnd - m3/døgn 

Krav for 2012 54621 303,45 

 

 

Dersom forbruket skulle ha skjedd gjennom en tidsperiode på 12 

mnd, vil gjennomsnittlig forbruk hvert som under.   
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Tabell 2: Rapportert forbruk for 2012 og fordeling av forbruk gjennom 12 mnd 

 

  

Rapportert forbruk 
2012  m3/år   

Fordelt jevn tapping 
over 12 mnd - m3/døgn 

Krav for 2012 54621 149,65 

 

 

Under vises tall for hvor mye vann det er mulig å transportere gjennom ledningen, med en 

liten usikkerhet i stipulerte tall for trykktap og ledningslengde.   Målt trykk er 8 kg. 

Dette vil være maksimale tall for hvor mye vann det er mulig å få gjennom ledningen og vil 

være aktuelle tall, dersom det var oppstått et totalt ledningsbrudd slik at vannet konstant 

rant ut av ledningen. 

 
Tabell 3: Maks kapasitet i m3 pr døgn i 25mm ledning (20mm innvendig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vurderinger av data, mulige årsaker til stort forbruk. 

Sammenligning av data viser at det ikke er mulig å transportere så mye vann gjennom en 

25mm vannledning i løpet av et år. 

 

Mulige årsaker til rapportert stort vannforbruk: 

1. Gamle vannmålere som ble skiftet ut i 2013 var utslitt og viste for høye tall og/eller 

var deffekt.  Erfaringsmessig er levetid for en ny vannmåler inntil 15 år.  Eldre mo-

deller kan ha en levetid så kort som ned til 8 år. 

2. Vannlekkasje på ledning mellom vannmåler og tappepunkt, på 25mm ledning.  

Vannlekkasje kan noen ganger være vanskelig å oppdage, spesielt dersom lekkasjen 

skjer nær vann/vassdrag.  Siden avstanden mellom vannmålerkum og tappepunkt 

er relativt liten og er under bygning, vil det være lite sannsynlig at dette ikke ble 

oppdaget.  En så stor lekkasje vil føre til utvasking av masser og føre til skade på 

brygninger.  Det er ikke utført noen større reparasjoner på vannledning de senere år 

og 2014 viser et lavere forbruk enn tidligere år. 

3. Feil i avlesning av vannmåler.  

4. Stort forbruk for 2012.  Beregninger viser at det ikke er mulig å transportere så mye 

vann gjennom en 25mm ledning, selv med kontinuerlig tapping. 

  

Kapasitet l/s Kontinuerlig tapping - 
m3/døgn 

Vannledning 25mm.  Maks 
kapasitet ved 8kg trykk- 3 
kg trykktap pr 50m ledning 0,29 25,06 


