
 

 

 

 

 

 

HOLMEN SLIPP 

VURDERING AV VANN-

FORBRUK 
 

 

Beregnet til 

Vurdering av vannforbruk 

 

Dokument type 

Rapport 

 

Dato 

12/2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HOLMEN SLIPP 

VURDERING AV VANNFORBRUK 

 

  

 

Rambøll 

Vestvollveien 34 D 

N-2019 Skedsmokorset 

T +47 64 83 33 33 

F +47 64 83 33 40 

www.ramboll.no    

 

 

Revisjon 01 

Dato 2016/12/20 

Utført av  Ragnhild Nordmelan 

Kontrollert av  Pål Bredesen 

Godkjent av  Ragnhild Nordmelan 

Beskrivelse  

[Valgfri 1]  

[Valgfri 2]  

 

 

 

Ref. 1350019190 

 
  



 

Vurdering av vannforbruk 

 

 

 

 
 
 

  

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. BAKGRUNN 1 
1.1 Krav fra Asker kommune 1 
1.2 Innrapportert vannforbruk 1 
2. SYSTEM FOR VANNFORSYNING 1 
2.1 Vannforsyningssystemet 1 
2.2 Materialbruk 4 
2.3 Overvåkning av området 4 
3. VURDERING AV POTENSIELLE STEDER FOR 

VANNLEKKASJER 4 
4. BEREGNING AV VANNMENGDER 6 
4.1 Beregningsgrunnlag 6 
4.2 Beregninger 6 
4.3 Resultat 7 
5. KONKLUSJON 8 
 

 

 

FIGURLISTE 

Figur 1: Skisse over vannforsyningssystem for Holmen Slipp ........................ 2 
Figur 2: Eksempler på utvendige ledninger, åpent anlegg ............................ 3 
Figur 3: Varerør for vannledning før oppgradering av dimensjon ................... 3 
Figur 4: Tilstand på trekkerør for vann ...................................................... 4 
Figur 5: Skisse over typiske punkter hvor vannlekkasje kunne ha forekommet 5 
Figur 6: Vanntrykksmåler i vannmålerkum. ................................................ 6 
Figur 7: Skisse over punkter/noder som er betraktet i nettanalyse. ............... 7 
 

Tabell 1: Tabell over vannforbruk for Holmen Slipp ..................................... 1 
Tabell 2: Tabell med beregningsresultater. ................................................. 8 
 

 

 

 

 

 



 

Vurdering av vannforbruk  

 

 

 

 
 
 

  

1 av 1 

1. BAKGRUNN 

1.1 Krav fra Asker kommune 

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

bruksmengder 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 et-

terkant av denne avlesningen, ble vannmålere skiftet.  Avlest forbruk for 2014 viser en årlig 

vannmengde på 127 m3. 

 

 

1.2 Innrapportert vannforbruk 

Vannforbruket er årlig innrapportert ved avlesning og utfylling av målekort.  For perioden 2009-

2011, ble målekort ikke mottatt og det ble ikke sendt inn tall for vannforbruk.  Forbruket ble 

derfor stipulert av kommunen.  Under vises oversikt over vannforbruk fra 2005. 

 

Tabell 1: Tabell over vannforbruk for Holmen Slipp 

Årstall 
Avlest forbruk 

m³ Kommentarer 

2005 226 Avlest forbruk 

2006 298 Avlest forbruk 

2007 425 Avlest forbruk 

2008 194 Avlest forbruk 

2009 206 Stipulert forbruk 

2010 194 Stipulert forbruk 

2011 194 Stipulert forbruk 

2012 61.657 Avlest forbruk 

2013 127 Avlest forbruk. Måler byttet 7.mars 2013 

2014 108 Avlest forbruk 

2015 192 Avlest forbruk 

2016 115 Avlest forbruk 

 

 

 

2. SYSTEM FOR VANNFORSYNING 

2.1 Vannforsyningssystemet 

Området har vannforsyning fra to forskjellige stikkledninger fra kommunalt nett. 

Under vises kart med påtegnet ledningsnett med lengder og utvendige dimensjoner. 

Ledninger som ligger nedgravd eller i trekkerør er markert med heltrukne linjer.  Ledninger som 

ligger oppå bakken er markert med en stiplet linje. 
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Figur 1: Skisse over vannforsyningssystem for Holmen Slipp 

 

Tilknytning nord 

Tilknytning syd 

Etablert 2013 
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Begge inntak er oppsatt med vannmåler, hvorav den nordre også har en bi-måler slik at vann-

mengde til sanitæranlegg kan spesifiseres.  Dette er 25mm vingehjulsmålere med inn og utløp på 

25mm ledninger (20mm innvendig) . 

Distribusjonsledningene for vann er i hovedsak lagt oppå bakken og er synlige for identifisering 

av evt. behov for vedlikehold og reparasjoner.  Se skisse over vannforsyningssystem.  Kun korte-

re deler av ledningsnettet ligger nedgravd eller ligger i trekkerør.  Under vises eksempler på 

hvordan ledningene ligger åpent på bakken. 

  
Figur 2: Eksempler på utvendige ledninger, åpent anlegg 

En strekning nede ved havna har vannledningen ligget i trekkerør under brygga.  Den er i senere 

tid lagt i annen trase etter oppgradering av ledningsdimensjon.  Trekkerøret er inspisert med TV-

kjøring, for å identifisere evt. brudd som kunne skjule en lekkasje på vannledningen. Under vises 

hvor ledningen tidligere gikk i varerør under brygga.  

 
Figur 3: Varerør for vannledning før oppgradering av dimensjon 

Tidligere brukt trekkerør for vannledning 
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TV-kjøring av ledningen er utført av TT-Teknikk.  Denne viste kun små forskyvninger i skjøtene 

og vann/slam lå inne i ledningen.  Dette viser at vann ikke kunne lekke ut av trekkerøret og skju-

le en potensiell vannlekkasje. Under vises utklipp fra rapport fra tv-kjøring. 

 

 

Figur 4: Tilstand på trekkerør for vann 

2.2 Materialbruk 

Distribusjonsnett for vannforsyning er bygget opp av ledninger av PE (polyetylen).  Dette er det 

mest robuste materialet som benyttes i Norge, på den måten at materialet er seigt og er det 

eneste materialet som erfaringsmessig tåler påkjenninger som jordskjelv relativt godt.  En skade 

på en PE-ledning vil derfor være begrenset og vil gi en liten lekkasje i form av en tynn vannstråle 

eller drypp.  En stor lekkasje vil først forekomme ved en stor mekanisk påkjenning. I sakens 

behandling i lagmannsretten ble det sannsynliggjort at det måtte ha vært en vannlekkasje på 1 

l/s.  Dette er mye til å være en vanlig lekkasje på denne type ledning og ville ha fremkommet 

som en flere meter høy vannsøyle.   

 

2.3 Overvåkning av området 

 

Holmen Slipp har avtale med Securitas om sikring og overvåkning av området.  De går runder på 

hele området 2 ganger hver natt – 7 dager uken, hele året.  I vekterrapportene fra det aktuelle 

tidsrommet er det ikke rapportert noe om vannlekkasjer. 

 

 

 

3. VURDERING AV POTENSIELLE STEDER FOR VANNLEK-

KASJER 

Nedenfor vises en skisse med overordnet betraktning av hvor en vannlekkasje kunne ha opp-

stått. 
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Figur 5: Skisse over typiske punkter hvor vannlekkasje kunne ha forekommet 

1. Første rørstrekning etter vannmålerkum ligger enten under bygninger eller mellom byg-

ninger.  Dersom det skulle ha vært en vannlekkasje på 54.000m³ på denne strekningen, 

ville fundamentene under byggene ha blitt vasket bort og det er utenkelig at den slik lek-

kasje ikke ville ha blitt oppdaget. 

2. Enden på nordre forsyningsnett ender i en25mm ledning som delvis ligger i trekkerør og 

delvis ligger på bakken.  En mulig lekkasje inne i trekkerøret, som ikke skulle ha blitt 

oppdaget, er ikke sannsynlig.  Se kommentarer under beskrivelse av ledningssystemet 

vedrørende kontroll av varerøret.  I enden av denne ledningsstrekningen har det i lang 

1 

2 
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tid vært betjent en kraftig høytrykkspyler.  Denne vil det ikke ha vært mulig å betjene 

samtidig som en stor vannlekkasje. 

3. Ledninger som ligger på bakken, er på dagtid synlig for alle som benytter seg av fasilite-

tene på Holmen Slipp samt for de som arbeider her. Ellers ble området befart av vaktsel-

skap 2 ganger i døgnet.  Det er usannsynlig at en så stor vannlekkasje kan ha forekom-

met her.  Folk ville ha blitt svært våte av å oppholde seg i nærheten. 

 

 

4. BEREGNING AV VANNMENGDER 

4.1 Beregningsgrunnlag 

Som grunnlag for beregninger av vannmengder, har vi brukt følgende data: 

1. Beregningene er gjort på grunnlag av mottatt kart av interne ledninger med utvendige di-

mensjoner supplert med befaring.  

2. Ledningsmateriale PE80 SDR11, avlest på rørledninger under befaring. 

3. Ruhetsfaktor innvendig i vannledningene er satt til 0,4mm. 

4. Innhenting av info om utstyr som bruker vann, herunder høytrykkspylere.  

5. Vurdering av høyder i området, fra befaring og kommunalt kart. 

6. Vanntrykk i området, dokumentert avlesning på 5bar. 

7. Da anlegget er stengt om vinteren (drift 15. april – 15. oktober hvert år) har vi inkludert 

6mnd/år. 

8. Vi har kun simulert det nordre området for totalt brudd. 

 

Under vises bilde med vanntrykksmåler fra vannmålerkum 

 

Figur 6: Vanntrykksmåler i vannmålerkum. 

 

4.2 Beregninger 

Beregningene er lagt inn i beregningsprogrammet EPANET med innvendig dimensjon på ledning-

ene.  Vi har utført nettsimuleringer i forskjellige punkter, basert på forbruk og mulige lekkasje-

punkter. I en nettsimulering tok vi utgangspunkt i at lekkasjen oppsto umiddelbart etter målerav-

lesning i 2008 og ble reparert umiddelbart før avlesning høsten 2012.  I en annen nettsimulering 
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simulerte vi et totalt brudd på ledningen for å se hvor lenge et slikt brudd måtte ha pågått for å 

kunne gi mengden som måleravlesningen tilsa.  

 

4.3 Resultat 

Basert på at lekkasjen var konstant i aktuell tidsperiode, viser beregningene at det kunne ha 

vært en lekkasje på 1 l/s overalt i nettet (50mm ledning), og fra 0 til 20m på ø25mm avgrening-

ene og fra 0 til 55m på ø30mm avgreningene. Ved forbruk på endeledningene (som har de små 

dimensjonene) vil ikke utstyr hatt vann dersom påkoblingspunktet lå lengre unna ø50 enn vist 

her. Inkludert i denne vurderingen er ø25mm vannledningen som lå i trekkerør ved slipen (som 

kommunen påpekte som et mulig lekkasjepunkt).  

 

Under vises skisse over punktene som er betraktet i analysen. 

 

 

Figur 7: Skisse over punkter/noder som er betraktet i nettanalyse. 
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Tabell 2: Tabell med beregningsresultater. 

Node Demand (l/s) 
Trykk 
(mVS) Tid(s) Tid (Dager) 

5 4,41 0,01 12244897,96 142 

7 3,02 0,04 17880794,7 207 

9 2,539 -0,06 21268215,83 246 

10 1,423 -0,08 37947997,19 439 

 

Tabell 2 viser hvor lenge det måtte ha vært et totalt ledningsbrudd for at vannmengdene som er 

avlest på vannmåleren skal ha kunne strømmet ut. Samtidig med et slikt brudd ville de fleste 

tappepunktene på området ikke hatt vann, eller hatt et veldig dårlig vanntrykk. 

 

 

5. KONKLUSJON 

Beregninger og betraktning av konsekvenser ved en vannlekkasje, viser at det i praksis ikke har 

vært mulig å ha en så stor lekkasje uten at den har blitt oppdaget.  Dette kan begrunnes i hvilke 

skader på bygninger og plasser som ville ha forekommet, hvor store vannmengder som ville ha 

sprutet utover mennesker og utstyr og at vann som ikke ville ha kommet frem til endepunktet på 

vanndistribusjonsnettet. 

 

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 

defekt.  Erfaringsmessig er levetid for en ny vannmåler inntil 15 år.  Eldre modeller kan 

ha en levetid så kort som ned til 8 år. 

2. Belegg i vannmåleren, med annen ledningsevne enn vann.  Dette kan for eks. være 

magnetitt, som inneholder jern
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Feil! Det er 

ingen tekst 

med den 

angitte stilen i 

dokumentet.-1 

 

 


