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1 Bakgrunn og forutsetninger 

Denne rapporten er utarbeidet av i samarbeid med følgende personer i COWI 
med ansvar følgende deler: 

› Erik Mølmann: Bygging av vannettmodell og simuleringer  

› Geir Korneliussen: Vurdering av tiltak og kostnadsoverslag samt 
sammenstilling og koordinering av rapporten 

1.1 Bakgrunn  

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA for å 
framskaffe beslutningsgrunnlag for videre drift av Tyristrand vannverk. Dette 
innebærer følgende alternativ i uprioritert rekkefølge. 

› Ringerike kommune overtar drift Tyristrand av vannverk inkludert anlegg 

› Tyristrand vannverk SA driftes videre som selvstendig privat vannverk 

Denne rapporten tar for seg modellering av eks. ledningsnett med avdekking av 
nødvendige tiltak og kostander på distribusjonsnettet etter eks. 
vannbehandlingsanlegg ved Væleren. Da Tyristrand vannverk ikke oppfyller 
Vannforskriftens krav til reservevannforsyning er det vurdert tiltak og kostnader 
ved et slikt tiltak. Dette gjelder uavhengig av det endelige valget om videre 
driftsform – privat eller kommunal. 

I tillegg til denne rapporten pågår det parallelt arbeid med å avdekke tiltak og 
kostnader for eks. vannbehandlingsanlegg ved Væleren. Dette vil framkomme 
som en egen rapport på et senere tidspunkt når det nødvendige grunnlaget i 
form av resultater fra prøvetaking av vannet gjennom vannbehandlingsanlegg 
foreligger. Dette utføres også av COWI AS. 

1.2 Forutsetninger 

Forut for denne rapporten er det gitt ut følgende dokumentasjon, som legges til 
grunn: 

› Vurdering av videre drift for Tyristrand vannverk SA.  
Preliminær utgave  

Dette inkluderer underliggende rapporter  
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2 Modellering av ledningsnett 

En MIKE URBAN-modell av ledningsnettet på Tyristrand/Nakkerud er laget 
basert på data fra kommunens Gemini VA-database og supplerende informasjon 
mottatt fra Simona Brazauskaite, ansvarlig for modellen i kommunen. Denne 
databasen inneholder data om ledningslengder og dimensjoner, samt plassering 
av kummer og ventiler. MIKE URBAN er et modelleringsverktøy utviklet av DHI, 
der vannforsyningsmodulen er hentet fra EPANET.  

I den originale databasen manglet omtrent 50% av kummene, med det 
resultatet at ledningene i modellen, digitalt ikke er koblet sammen i endene. For 
å lette arbeidet med oppretting er stikkledninger mindre enn Ø63mm i 
utgangspunktet fjernet fra modellen. En del av disse er senere lagt inn manuelt 
der dette har vist seg å være nødvendig. 

Forbruksdata er aggregert til uttak i kummer fra matrikkeldata ved bruk av et 
døgnforbruk på 180 l/PE. Ledningene er gitt konservative ruhetsverdier på 0,05 
mm for støpejern og 0,005 mm for plastrør.  

 

Figur 1: Modellen slik den ser ut 10.9.2020. Merk at forslag til nytt høydebasseng med 

tilhørende plassering kobles ut når dagens situasjon modelleres. 
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2.1 Eksisterende høydebasseng og vannkilde 

Det er gjort en rekke forsøk med forskjellige høydebasseng i modellen. 
Høydebasseng, som eksisterer ligger inne med data som kan sees i Figur 2 og 
Figur 3. For å sikre at vannkilden ikke kan produsere uendelig med vann er den 
begrenset av en pumpe inn i rentvannsbassenget. Denne er strupet til 20 l/s, 
som er oppgitt å være kapasiteten på anlegget, og et utdrag av hvordan den 
fungerer sees i Figur 5. 

 

Figur 2: Høydebassenget ved Nakkerud. 

 

Figur 3: Rentvannstanken ved eksisterende vannverk. Denne er modellert etter Figur 4. 
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Figur 4: Figur av rentvannstanken, mottatt fra vannverket. 

 

Figur 5: Strøm inn i bassenget (rød) og ut av bassenget (blått) gjennom et og et halvt 

døgn i en test av modellen. Her er kun et grunnforbruk lagt til grunn. 
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Figur 6: Vannivået i bassenget under samme kjøring som forrige figur. 207.5 er maksimalt 

vannivå. 

 

 

2.2 Modellerte høydebasseng 

Det er testet forskjellige plasseringer av høydebasseng i modellen. Plassering og 
utforming sees i Figur 7 og Figur 8. 

 

Figur 7: Foreslåtte plasseringer av høydebasseng. 
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Figur 8: Design av de foreslåtte høydebassengene i modellen. Alle tre er lagt inn med 

samme geometri og er koblet på eksisterende kummer. 

 

Det er ikke gjennomført simulering ved ytterligere bygging på Tyristrand og 
Nakkerud, da dette avhenger av type utbygging, geografisk plassering og 
omfang denne byggingen er planlagt. 

2.3 Ventiler  

For å kunne styre og sikre utnyttelsen av planlagte høydebassenger er det lagt 
inn tidsstyrte ventiler.  
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Figur 9: Plassering av ventil 1, oppstrøms Tyristrand. 

 

Figur 10: Plassering av ventil 2, oppstrøms Nakkerud. 
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2.4 Reservevannløsning 

Det er lagt inn et uttak til reservevannløsning til kum 27836 i krysset mellom 
Støaveien og Strandeveien. Dette er konstruert på samme måte som ved 
vannverket i modellen. I modellen  forutsettes det et inngangstrykk på 50 mvs 
ved 15 l/s fra Ask. Dette vil kreve etablering av en pumpestasjon, som øker 
trykket ved pumping inn på ledningsnettet tilsvarende bassengtrykk. Ved 
forsyning fra Hole kommune vil behovet for en pumpestasjon potensielt kunne 
bortfalle, da aktuelt høydebasseng på Røyse ligger på ca. kote +201. Dette må 
avklares nærmere. 

Ved normal drift må pumping skje på prioritet mot de forslåtte sonene 2 
(Tyristrand sentrum m.m.) og sone 3 (Nakkerud) og pumpene må 
dimensjoneres etter høyest beliggende høydebasseng 

 

Figur 11: Reservevannsløsning kobles inn på innringet kum midt i bildet. 

3 Scenarier 

Det er gjort forsøk med brannvannsuttak i en rekke kummer med forskjellige 
konfigurasjoner av modellen. Disse oppsummeres i de etterfølgende 
delkapitlene. 

Det nevnes også at det perifert og lokalt på flere steder i nettet er det plassert 
mindre trykkforsterkningsanlegg for å avhjelpe lave trykk. Disse finnes det ikke 
spesifikasjoner på, men antas ikke å påvirke nettet i nevneverdig grad og 
modelleres eller vurderes derfor ikke videre i denne rapporten.  
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3.1 Tyribo 

Tyribo ligger på Nakkerud, og har fått gjennomført testing av sprinkleranlegget 
tidligere. Her ble det undersøkt hvordan modellen oppførte seg opp mot faktiske 
forhold, samt effekten av å legge ledning direkte til Tyribo fra høydebassenget. 
Under arbeidet med Tyribo ble det bemerket at  

1 Høydebassenget hadde minimal gjennomstrømning pga overtrykk i den 
passerende ledningen, og 

2 Det foreligger en form for struping på nettet oppstrøms Nakkerud, da 
trykkforholdene ved testing ikke kunne forklares av ruhet eller forbruk i 
nettet. 
På bakgrunn av tilbakemelding fra Tyristrand vannverk SA er det avdekket 
at det i tilførselsledning til høydebassenget er det trukket et Ø63 mm rør 
innvendig i Ø160mm tilførselsledning. Dette er sannsynligvis utført for å få 
sirkulasjon på vannet inn- og ut av høydebassenget og forklarer ovenfor 
nevnte struping.  

3.1.1 Brannvannstest 
Med referanse til test av sprinkleranlegget den 25.03.2019 av Exigo VVS AS er 
statisk trykk ca 38 mVs, mens det falt til 15 mVs ved test fra en halvtommers 
ledning. Det spørres i rapporten fra testen om det muligens finnes delvis stengte 
ventiler på nettet.  

I vår modell ser trykkurven slik ut ved et uttak på 20 l/s mellom 07:30 og 
08:30: 

 

Figur 12: Trykk ved brannvannstest, Tyribo. Dagens nett. 
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Som det sees fra Figur 12 er trykket mye høyere ved grunnforbruk i modellen 
enn det som oppleves ved Tyribo i dag; over 60 mVs mot under 40 mVs ved 
måling. Dette forsterker mistanken om struping et sted i systemet. 

Resttrykket er, selv med det høyere grunntrykket i modellen, for lavt ved en 
times uttak av 20 l/s. En av årsakene er at høydebassenget rett nordøst for 
Tyribo er feilplassert; det har null gjennomstrømning da det ligger lavere enn 
trykklinjen i hovedledningen som passerer nede ved Vikersundveien. Dette kan 
sees på en trykktest der bassenget er fjernet fra modellen: 

 

Figur 13: Trykk ved brannvannstest, Tyribo. Dagens nett med og uten basseng. 

 For å bøte på dette forsøkes det å legge en ledning direkte fra bassenget til 
Tyribo i modellen. 

3.1.2 Resultater med tverrledning 
Det legges en Ø100 støpejernsledning direkte fra høydebassenget til Tyribo i 
modellen. Dette gir følgende trykkforløp: 
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Figur 14: Trykk ved brannvannstest, Tyribo. Lagt til Ø100 tverrledning i modellen. 

Trykket holder seg høyere, og ca 9 l/s kommer fra høydebassenget gjennom den 
nye ledningen.   

 

Figur 15: Strømning i uttaket og tverrledningen under testingen. 
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Figur 16: Trykk i brannvannskummen, bassenget og kummen ved siden av under 

testingen. 

Som Figur 16 viser gjør det faktum at trykket i nabokummen er høyere enn 
overløpet til bassenget systemet ustabilt. Bassenget ligger konstant på 
oveløpshøyden, og modellen balanserer strømningen gjennom dette og videre i 
tverrledningen for hvert tidsskritt. Om man derimot kutter ut tilførselen fra 
vannbehandlingsanlegget under testingen blir systemet mer stabilt, se under. 
Da går ca 10 l/s gjennom tverrledningen.

 

Figur 17: Uttak og strømning i tverrledningen. 
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Figur 18: Trykk i brannvannskummen og bassenget. 
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3.2 Forsøk med plassering av høydebasseng 

For å forbedre brannvannkapasiteten har vi sett på alternative plasseringer av 
høydebasseng, sett i Figur 7. I alt er det testet uttak i fem kummer:  

› 69831 på Fegri, 

› 46716 ved fengselet, 

› 28241 på Kindsåsen, 

› 28040 i sentrum og 

› 28041 ved skolen. 

›  

Figur 19: Plassering av kum 28040 og 28041 sees midt i bildet. 

 Figur 20 viser hovedkonklusjonen fra disse testene, at plasseringen HB2 i 
Fossumveien presterer best. Her er det kjørt en time med 20 l/s og en time med 
50 l/s med dagens nett (blå), HB1a og b (overlapper med dagens) og HB2 
(gult).  

Et gjennomgående problem med høydebassengene er at trykkforholdene i det 
passerende nettet gjør at disse får svært lav utveksling av vann. Det er derfor 
også gjort forsøk med tidsstyrte ventiler.  
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Figur 20: Trykkforhold i kum 28040 ved brannvannstesting.  
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3.3 Tidsstyrte ventiler 

Felles for alle bassengplasseringene er at de har dårlig utnyttelse grunnet 
høyere trykkhøyde i det tilstøtende nettet enn i bassengene. Her vises en 
løsning der Nakkerud og Tyristrand sentrum blir separert ut som egne 
trykksoner med ventiler, og forsyningen skjer fra høydebassengene. 

3.3.1 Plassering av ventilene 
Ventilene er foreslått plassert på 2 steder: 

› Ved eks. kum ved kryss mellom Vælerenveien og Pjåkaveien. 

› Ved eks. kum, Hauggata 26, Disse plasseringene er ringet rundt under i 
Figur 21. 

 

Figur 21: Foreslått plassering av ventiler ringet inn i blått. 
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3.3.2 Trykkforhold med ventiler 
For å se hvor lenge høydebassengene kan forsyne nettet med vann i et 
normaldøgn ser vi på trykkforholdene nedstrøms med lukkede ventiler deler av 
døgnet. Utstrakt testing av brannvannkapasitet kan gjøres om innstallering av 
ventiler blir vurdert som aktuelt. 

3.3.3 Tyristrand sentrum 
Ventilen oppstrøms Tyristrand stenges mellom 12 og 16 i dette tilfellet. Ved 
Tyristrand skole ser trykket ut som i Figur 22. 

 

Figur 22: Trykk i meter vannsøyle ved skolen når ventilen oppstrøms stenges mellom 12 

og 16. 

3.3.4 Nakkerud 
Ventilen oppstrøms Nakkerud stenges mellom 12 og 14. Ved Tyribo blir trykket 
da som vist i Figur 23. Med rundt 40 meter vannsøyle er trykkforholdene veldig 
like de som er målt der i dag. Dette underbygger antagelsen om at det finnes en 
ventil eller annen struping oppstrøms Nakkerud som ikke ligger inne i Gemini 
VA-databasen til kommunen. 
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Figur 23: Trykk ved Tyribo.  
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3.4 Reservevann 

Det er testet prestasjon ved innhenting og pumping av reservevann mot kum 
27836, som ligger i kryss mellom Strandeveien og Støaveien. Pumpen er satt til 
å levere 15 l/s mot 60 mvs trykk. 15 l/s er omtrentlig forbruk i en makstime i et 
maksdøgn for vannverket. Trykkforholdene ved kum 28040 i sentrum med 
dagens nett og med reservevann sees i Figur 24. Det hentes ut henholdsvis 20 
og 50 l/s ved de to tydelige trykksenkingene. Trykket opprettholdes betydelig 
bedre ved løsningen med reservevann. Denne effekten vil antagelig være enda 
kraftigere ved stengte ventiler der sentrum er en egen trykksone. 

 

Figur 24: Trykk i meter vannsøyle ved 28040 med og uten reservevann. 

3.5 Vurdering av reservevannkilde 

Det er vurdert 2 alternative kilder. Begge alternativer krever en pumpestasjon 
for å trykkforsterke inn på distribusjonsnettet på Tyristrand og Nakkerud. Denne 
pumpestasjonen er tenkt plassert i området Støaveien/Strandeveien for 

› Alt.1: Vannforsyning fra Ringerike kommune. og eks. nett på Ask. Lengde 
av overføringsledning, som tenkes lagt i Tyrifjorden er ca. 6km. 

› Alt. 2: Vannforsyning fra Hole kommune og eks. nett på Røyse. Trykket 
styres av eks. høydebasseng på ca. kote +201. 
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Figur 259: Oversikt alternativer reservevann 

3.5.1 Vurdering alt.1: Vannforsyning fra Ringerike 
kommune 

Følgende er vurdert: 

 

Positivt Negativt 

Legging av sjøledning på moderate 
dyp 5-20m 

Usikkerhet om tilgjengelig trykk på 
Ask. Plassering av stasjon må 
vurderes nærmere. 

Reservevannkilde fra egen kommune. Legging av sjøledning vil delvis skje i 
naturreservat - Nordre Tyrifjorden og 
Storelva. Usikkerhet om restriksjoner 
og tillatelser for gjennomføring. 
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3.5.2 Vurdering alt.1: Vannforsyning fra Hole kommune  
Følgende er vurdert: 

Positivt Negativt 

Utfordrende kryssing av djupål i 
Tyrifjorden med dybde ned mot 
200m.  

Kapasiteter i eks.  ledningsnett i Hole 
kommune er ikke utredet 

Reservevannkilde fra annen 
kommune. 

Volum i eks. høydebasseng for å 
kunne forsyne med reservevann er 
usikkert og eventuelle kostnader som 
følge av en utvidelse med 
reservevannforsyning mot Tyristrand 

Trykkforsterkning med egen 
pumpestasjon på Fegri kan unngås. 
Dette må utredes nærmere. 

 

 

4 Oppsummering av modell – anbefalinger og tiltak  

Basert på simuleringen ovenfor vil vi oppsummere og anbefale følgende tiltak på 
nettet. 

› Eksisterende høydebasseng på Nakkerud har en feil høydeplassering og det 
er ingen utskiftning av vannet og bassengvolumet blir ikke utnyttet. Det 
anbefales bygd en ny forsyningsledning mellom høydebassenget og Tyribo 
sykehjem for å sikre brann- og sprinklerkapasitet 

› Nytt høydebasseng anbefales plassert i Fossumveien (Alt. 2) 

› Eksisterende distribusjonsnett har kapasitet til å forsyne Q= 20 l/s og 50 l/s 
i en 1 time i Tyristrand sentrum og ved Tyristrand skole 

› Forsyningsnettet anbefales å bli delt i 3 forsyningssoner med å bygge inn 2 
reguleringsventiler i eks. nett, som åpner og stenger og blir styrt enten av 
forbruk eller tid. Sistnevnte er modellert.  De 3 forsyningssonene kan kort 
beskrives slik: 

› Sone 1: Bebyggelse beliggende mellom Væleren 
vannbehandlingsanlegg og eks. kum ved kryss mellom Vælerenveien 
og Pjåkaveien 

› Sone 2: Bebyggelse på Tyristrand beliggende lavere enn sone 1 og– 
begrenset av sone 3  

› Sone 3: Nakkerud inkludert Tyribo sykehjem og bebyggelse fram til 
Hauggata.  
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Figur 19: Illustrasjon soneinndeling 

› Reservevann 
Det anbefales plassert en pumpestasjon for vann i krysset mellom 
Støaveien og Strandeveien. Ved forsyning fra Hole kommune kan denne 
utgå. Eks. vannledning i Støaveien fram til eks. Ø160mm VL ved Rv350 må 
oppdimensjoneres. Dette er uavhengig av om reserveforsyning skjer fra 
Ringerike kommune eller Hole kommune.  
Det anbefales at det tas kontakt med både Hole og Ringerike kommune, da 
begge alternativer har usikkerheter, som kan innebære ytterligere 
kostnader. Kostnader for Hole kommune er lagt til grunn for de foreløpige 
kostnadene i Kpt. 5 Kostnadsoverslag. Det gjøres oppmerksom på at 
usikkerheten på eventuelle tiltak  innenfor Hole kommune ikke er medtatt. 
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5 Kostnadsoverslag 

Foreløpige kostnader for distribusjonsnett og reservevann oppsummeres i 
tabellene under. 
Vi vurderer det slik at kostnader ved fortsatt drift av Tyristrand vannverk SA 
sammenlignet med en kommunal overtagelse ikke vil ha betydning for tiltak på 
nettet. 

Tabell 1: Kostnader distribusjonsnett inkludert reservevann 

 

 

 

 

 

 

 

Alt. 1 Alt. 2

Anleggsobjekt Mengde Enh. Enh.pris

 Kommunal 
overtagelse

Fortsatt drift 
TVV Merknader

Tiltak eks. ledningsnett

Bygging av nytt høydebasseng 1 RS 4 500 000 4 500 000 4 500 000
Legger til grunn prefabrikkert løsning med V= 
750 m³  inkl. maskinrom

Etablering av  3 trykksoner 2 stk 350 000 700 000 700 000
2 kummer med  reguleringsventiler inkl. 
kommunikasjon til driftskontroll

Vannmålere på eks. stikkledninger 450 stk 5 000 2 250 000 2 250 000  1)
Ca. antall. Komplett med innmontering av 
vannmåler

Forsterkning av nett Nakkerud 650 m 2 500 1 625 000 1 625 000
Ny Ø100m vannledning fra  eks. høydebasseng 
til Tyribo

Sum tiltak. eks. ledningsnett 9 075 000 9 075 000

Alt. 1 Reservevann fra Ringerike kommune 10 850 000 10 850 000
Forsyning fra kommunalt nett Ask, se egen 
beregning - tabell 2

Alt. 2 Reservevann fra Hole kommune 10 400 000 10 400 000
Forsyning fra kommunalt nett Røyse, se egen 
beregning - tabell 2

Foreløpig samlet sum med reservevann fra Hole kommune 19 475 000 19 475 000

Prosjektering, prosjekt og byggeledelse 1 950 000 1 950 000 10 %
Uforutsett/usikkerhet 3 895 000 3 895 000 20 %

Sum byggekostnad eks. m.v.a. 25 320 000 25 320 000
25 % m.v.a. 6 330 000 6 330 000

Sum total byggekostnad 31 650 000 31 650 000 Inkl. m.v.a. 

1) Vedtak om obligatorisk vannmåler i Tyristrand vannverk SA foreligger p.t. ikke

Anbefalt prioritering av tiltak inkludert påslag for prosjektering

Prioritet

Sum tiltak 
eks. m.v.a 

Sum eks.. 
m.v.a 

Sum inkl. mva 
(avrundet)

Bygging - Prioritet 1 5 200 000 1 560 000 6 760 000 8 450 000

Bygging - Prioritet 2 1 625 000 490 000 2 115 000 2 645 000

Bygging - Prioritet 3 12 650 000 3 795 000 16 445 000 20 560 000

Summer -avrundet 19 475 000 5 845 000 25 320 000 31 650 000

Ikke medtatt i kostnadene ovenfor
Usikkerhet med tanke på grunnforhold
Eventuell erverv- eller rettighetsmessige kostnader
Eventuelle differanser i kommunale avgifter mellom Ringerike og Hole kommune
Oppgradering av- og eventuelt utskiftning av driftskontrollsystem

Prosjektering, 
prosjekt og 

byggeledelse 
samt uforutsett
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Tabell 2: Kostnader reservevann 

 

 

 

 

 

 

 

Alt. 1 Alt. 2

Anleggsobjekt Mengde Enh. Enh.pris

 Kommunal 
overtagelse

Fortsatt drift 
TVV Merknader

Alt. 1 Reservevann fra Ringerike kommune Forsyning fra kommunalt nett Ask
Landledning Ask 300 m 3 000 900 000 900 000 Tilknytningspunkt ikke avklart
Kryssing Randsfjordbanen 2 stk 250 000 500 000 500 000 Ekstra kostnader ved kryssing
Sjøledning Tyrifjorden 5 300 m 1 000 5 300 000 5 300 000
Landledning Tyristrand/Fegri 1 300 m 3 000 900 000 900 000

Landledning Tyristrand/Fegri 2 350 m 5 000 1 750 000 1 750 000 Inkludert rehabilitering av eks. vei 
Ny pumpestasjon Fegri 1 RS 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Sum anleggskostnad 10 850 000 10 850 000 Eks. m.v.a. avrundet

Prosjektering, prosjekt og byggeledelse 1 100 000 1 100 000 10 %
Uforutsett/usikkerhet 2 200 000 2 200 000 20 %

Sum byggekostnad eks. m.v.a. 14 150 000 14 150 000
25 % m.v.a. 3 550 000 3 550 000 Avrundet

Sum total byggekostnad 17 700 000 17 700 000 Inkl. m.v.a. 

Alt. 2 Reservevann fra Hole kommune Kapasitet på eks. høydebasseng og 
tilgjengelig kapasitet må avklares

Landledning Røyse 300 m 3 000 900 000 900 000
Sjøledning Tyrifjorden 4 400 m 1 500 6 600 000 6 600 000 Passering dypvannsåle midtfjords
Kryssing Randsfjordbanen 1 stk 250 000 250 000 250 000 Ekstra kostnader ved kryssing
Landledning Tyristrand/Fegri 1 300 m 3 000 900 000 900 000

Landledning Tyristrand/Fegri 2 350 m 5 000 1 750 000 1 750 000 Inkludert rehabilitering av eks. vei 

Ny pumpestasjon Fegri 1 RS ? ?
Må vurderes nærmere ut i fra 
hydrauliske forhold

Tiltak eks. høydebasseng Røyse ?? 1 RS ? ?
Stor usikkerhet. Modellering av 
Hole kommunes nett nødvendig

Sum anleggskostnad 10 400 000 10 400 000 Eks. m.v.a. avrundet

Prosjektering, prosjekt og byggeledelse 1 050 000 1 050 000 10 %
Uforutsett/usikkerhet 2 100 000 2 100 000 20 %

Sum byggekostnad eks. m.v.a. 13 550 000 13 550 000
25 % m.v.a. 3 400 000 3 400 000 Avrundet

Sum total byggekostnad 16 950 000 16 950 000 Inkl. m.v.a. 
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6 Ordliste 

› DHI: Utvikleren bak MIKE URBAN 

› EPANET: Verktøy for vannforsyningsmodellering. GEMINI VA: Database for 
vann- og avløpsdata. Standard for norske kommuner. 

› Grunnforbruk: 180 l/døgn/PE fordelt i en døgnkurve med timefaktor på 2 

› MIKE URBAN: Programvare for modellering og simulering av en 
vannnettmodell inkludert blant annet vanndistribusjonssystemer 

› l/s: Liter per sekund, vannstrømning.  

› mvs: Meter vannsøyle, enhet for trykk. 

› Matrikkeldata: Offentlig register over blant annet et lands 
jordeiendommer, med angivelse av eierforhold 

› PE: Personekvivalenter for vannforbruk. Hver personekvivalent tildeles et 
døgnforbruk. Dette er satt til 180 liter pr. person og døgn. 


