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RIVA-NOT-001 – utbygging ift. VA-ledningsnett 
 

Orientering 

Dette notatet er et vedlegg til planbeskrivelse for områdereguleringsplan for Herbergåsen. 
Dette notatet tar for seg en enkel vurdering ifm. hvor mye som kan bygges ut ved Herbergåsen 
ift. kapasiteten på vann- og avløpsnettet for området. 
 
Det er lagt opp til følgende første fase i reguleringsplan: 
Fase 1 
Første fase omfatter eksisterende fradelte tomter med opparbeidet infrastruktur nord for E16 
(BN1, BN2 og BN3), samt eksisterende fradelte tomter sør for E16 med utvidelsesareal mot ny 
internvei i sør SKV5 (BN4 og BN 5). 
 

• Lager, logistikk og produksjonsvirksomhet. Areal: 60 000 m2. 

• Plasskrevende handel. Areal: 25 000 m2. 
Det er allerede eksisterende virksomheter av håndverks- og verkstedsbedrifter etablert i 
områdene BN1, BN2, og BN3. 
 
Det er i hovedsak sett på Fase 1 i dette notatet. 

Grunnlagsdokumenter 

Følgende grunnlagsdokumenter er benyttet for å utarbeide dette notatet: 
 

1. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025 rev. C 

2. Vurdering av kapasitet på ledningsnett, Herbergåsen industrifelt, utarbeidet av Sweco 

Norge, datert 12.09.2017. 

Vannforsyning 

Eksisterende kapasitet 
I følge notat som er utarbeidet av Sweco så er det er 25 L/s tilgjengelig for vannforbruk i området 
uten at det blir for lave trykk i ledningsnettet. Dette er estimert via en nett modell (EPANET) som 
er utviklet for området. 
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Som tidligere påpekt, så er dette en vannmengde som kan håndtere ikke spesielt vannkrevende 
industri. Vannkrevende industri må vurderes særskilt for dette området. 

Slokkevann 
For næringsområder så er det iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) satt et krav ift. preakseptert 
ytelse at 50 L/s fordelt på to uttak tilfredstiller forskriften for andre områder enn småhus 
bebyggelse. 
 
Dette kravet vil da ikke bli tilfredsstilt for dette området. For byggesaker i området må det da 
søkes om dispensjon fra dette kravet eller etableres brannvannsbasseng ved eiendom. 

VANNFORBRUK 

Generelt 
Det er flere faktorer som spiller inn i for vurdering av vannforbruk: 
 

1. Spesifikt vannforbruk fra ulike næringer samt husholdning. 

2. Lekkasje fra vannledning 

3. Variasjon i vannforbruk (Maks døgn faktor og maks minimums faktor). 
 
Det er viktig at det etableres vannmålere, da ofte vannforbruket går betydelig ned. 

Næring 
 
Det har ikke lykkes med å finne erfaringstall for industri som plasskrevende handel og lager, 
logistikk og produksjon. Utenom produksjon er dette type industri som krever ikke spesielt mye 
vann. 
Det er videre benyttet vannforbruks tall for vanlig ansatt. 

Ekvivalent ansatte 
 
Følgende beregning er vist for normalt forbruk av ansatte. 
Ansatte på kontor plass har et estimert vannforbruk på 80 L/pe*d, der det antas å forbrukes over 
8 timer (Norsk Vann 2012). 
 
Det kan derfor gjøres følgende overslagsberegning for 25 L/s: 
 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑃𝐸𝑡𝑜𝑡 ∙
𝑞𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑔 ∙

24
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

24 ∙ 60 ∙ 60
 

 

25 / 
80 ∙

24
8

24 ∙ 60 ∙ 60
= 𝑃𝐸𝑡𝑜𝑡 = 9 000  

 
Et maks estimat gir da 9 000 arbeidsplasser. Dette er et optimistisk estimat med stor usikkerhet, 
der lekkasje og andre forhold ikke er medtatt som større vannkrevende industri. 
 
Men en kan med sikkerhet se at minst 4 500 arbeidsplasser er godt dekket av dagens kapasitet 
på VA ledningsnettet. 

Ekvivalent husholdninger 
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For å sammenligne med vannforbruk for husholdning er det gjort en betraktning ifm. vise antall 
boliger som kan bygges ut med vannføring 25 L/s. 
Se Vedlegg 1 for nærmere detaljer om beregning.  
 
Forusetninger: 

1. Personer per bolig: 2 

2. Spesifikt husholdningsforbruk: 150 L/pe*d (Norsk Vann 2012) 

3. Estimert Maks døgn faktor: 2 

4. Estimert Maks time faktor: 2.4 

5. Estimert Lekkasjeprosent: 30% 
 
Dette fører til at ca. 1400 boliger kan forsynes ved 25 L/s, der 25 L/s er maks time vannføring ved 
maks døgn. Det tilsvarer da ca. 2800 person ekvivalenter ifølge denne beregningen. 
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