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Forord 
 
Tilstrekkelig tilgang på rent vann er livsviktig for oss mennesker. Vann berører livene våre i stor grad. Aller 

viktigst er vann til drikke, vasking, jordvanning og matlaging, men vann er også viktig til næringsformål og til 

rekreasjon. Vann kan også ha negativ innvirkning i form av spredning av sykdommer og smitte. I store deler av 

verden er også flommer en trussel. Klimaendringer kan føre til at dette problemet blir enda større.  

En god forvaltning av de vannforekomstene vi har rundt oss er nødvendig for å ivareta alle bruksformål som 

nevnt over. Nok vann med tilstrekkelig god kvalitet er derfor svært viktig. 

Denne og de andre delrapportene som sammen utgjør Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø, vil 

forhåpentligvis bidra til at vi tar bedre vare på vannressursene og gjennomfører de tiltak som er nødvendige for 

at samfunnet skal kunne få dekket sitt vannbehov i fremtiden.  

 

Sandefjord 6. november 2015 

Yrjan Fevang 
Delprosjektansvarlig 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Hovedplan Vannforsyning revideres for å oppdatere status for vannforsyningen, og ut fra 

nye forutsetninger definere nye tiltak. Det skal gjøres nye vurderinger av behov for 

utbygging og andre tiltak for å gi en tilfredsstillende vannforsyning. Hovedplanen skal gi 

føringer for prioritering av prosjekter i planperioden, og inneholde viktige og realiserbare 

tiltak innenfor kommunens budsjettrammer. 

Hovedplan Vannforsyning skal revideres hvert 4 år slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt 

og endringer i forutsetninger kan innarbeides i planen. Forrige Hovedplan er fra 2005, og 

moden for en gjennomgang. Det skal spesielt legges vekt på å beskrive kostnader og 

avgiftssiden i planen slik at det er samsvar mellom kostnadsnivået og ambisjonene i 

planarbeidet.  

Drikkevannsforskriften (01.01.2002, revidert 2004) med tilhørende veileder er 

retningsgivende for kommunenes arbeid innen vannforsyning. Ansvaret for vann som 

næringsmiddel er plassert hos Mattilsynet («Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.»). 

Arbeidet med Hovedplan Vannforsyning er gjennomført som et delprosjekt i ”Hovedplan 

Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø” som skal gjelde for perioden 2015-2025.  Planen er en 

temaplan under kommuneplanen. Kommuneplanen sin måldel og arealdel er rammeverk for 

hovedplanen. Kommuneplanen er en overordnet plan og hovedplan vann går mer i detalj 

omkring vannforsyningen. Kommunen har på egenhånd stått for revidering av Hovedplan 

Vannforsyning, med innleid konsulentbistand til utredning på delprosjekter. 

Planhorisonten er beholdt til år 2055 (dvs. 40 år fram i tid), mht. til prognoser for befolkning, 

vannforbruk og levetid for tekniske anlegg eks ledninger. For hovedledninger kan levetiden 

være 80-100 år og det er da naturlig å se noe lengre fram i tid ved tiltak knyttet til 

hovedledningsanlegg. 

Mht. tiltaksprioriteringer og handlingsplaner med angivelse av tiltak med utføringsår , er en 

horisont på 10 år benyttet. Det er vanskelig å planlegge i detalj hva som vil skje etter 10 år. 

Nye krav, lover og endringer i forutsetninger vil også forandre på handlingsplanen. 

Handlingsplanen fra 2005 er fulgt relativt godt og de planlagte tiltakene er i stor grad 

gjennomført, spesielt investeringstiltakene, se kapittel 1.3. Av driftstiltak og plantiltak 

foreslått i 2005 er det fortsatt tiltak som gjenstår. Gjenstående og nye tiltak pga. nye behov 

og endringer er tatt med videre i planperioden fra 2015-2025. 
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Arbeidet med revisjon av Hovedplan Vann har pågått i perioden 2012 – 2015. Det er i 

planperioden holdt jevnlige arbeidsgruppemøter og prosjektgruppemøter. Møter med 

eksterne konsulenter har vært avholdt ved behov innenfor deltemaer.  

 

Det viktigste grunnlagsmaterialet har vært: 

• Gemini VA ledningsdatabase 

• Vannkvalitetsdata 

• Data vedr drift, vannforbruk, gebyr og kostnader 

• Data fra driftskontrollanlegg 

• Div. notat, ledningsnettberegninger, etc. utført internt og av konsulent 
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1.2 Status for vedtatt handlingsplan i Hovedplan Vann 2005 
 
 
Tabell 1 Tiltak vedtatt ved behandling av Hovedplan Vann (2005), og hva status er pr 2015. 

Investering
tiltak nr  

Beskrivelse  Anslått 
Kostnad 
(mill kr) 

Planlagt 
utført 

Status/ kommentar 

I-01  Pumpeledning Mosserød-Midtås 
(500/600 mm, 1100 m)  

6,6 Etter 2010 Ferdig 2015 

I-02  Forsterkning av ledningsnett 
Ormestad-Buer (DN200, 1,6 km)  

4,0 2008 Ferdig 2010 

I-03  Utskiftning 315 PVC PN10 
Østerøyveien (440 m)  

1,5 2010 Ferdig 2011 

I-04  Ny pumpestasjon Orerød 
bassseng  

1,1 2006 Ferdig 2007 

I-05  Ny overføringsledning Orerød-
Vataker Torp DN250/300,1450m  

4,0 2007 Ferdig 2007 

I-06  Ny forbindelse Feensveien 160 
PVC, 650 m  

1,4 2010 Ikke lenger aktuell 

I-07  Sammenkobling med Larviks 
nett, Hemskogen (500 m, 160 
PVC). Lik kostnadsfordeling 
mellom kommunene 

0,7 2006 Ferdig 2006 

I-08  Sammenkobling med Larviks 
nett, Jåberg/Istre (Ca 800 m 160 
PVC). Lik kostnadsfordeling 
mellom kommunene 

0,9 2007 Ferdig 2006 

I-09  Vardås høydebasseng (2000 m3 , 
kt 70-75) inkl ledn (700 m grøft) 
og veg (500m), samt 
reduksjonsventil Buer 

5,0 Etter 2010 Ny RV i 2011. 
Høydebasseng 
prioriteres ikke på 
Vardås 

I-10  Overføringsledning Vesterøya-
Østerøya (700 sjøledn 180 PE, 
1000 m landledning 160 PVC inkl 
2 landtak) 

3,9 2009 Ferdig 2011 

I-11  Overføringsledning i Ringveien, 
strekning Mosserød-Moveien 
(800 mm DN400) 

3,2 2006 Ferdig 2006 

I-12  Sammenknytning endeledning 
Haneholmen-Åsane (400 m, 160 
PVC)  

1,0 2008 Ferdig 2010 

I-13  Rehabilitering 375mm ledning 
Hasle-Mosserød (1000 m), del 1 
og del 2 

4,0 Etter 2010 Vurderes på nytt i 
HPV2015  

I-14  Sammenkobling Råstad-Rove 
(160 PVC, 1,8 km)  

3,6 Etter 2010 Vurderes på nytt i 
HPV2015  

I-15  Pindsleveien-Feldtspatveien (160 
PVC, 100 m)  

0,3 2009 Ferdig 2010 

I-16  Utvidelse høydebasseng Midtås  10,0 Etter 2010 Vurderes på nytt i 
HPV2015  

I-17  Utskiftning eternitt ledn i små 
dim (1 km/år)  

1,0 /år Årlig Gjennomført - 
fortsetter 
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Investering
tiltak nr  

Beskrivelse  Anslått 
Kostnad 
(mill kr) 

Planlagt 
utført 

Status/ kommentar 

I-18  Oppdimensjonering ringledning i 
Ringveien (DN400-1.6 km, 
DN300-0.5 km) 

8,4 Etter 2010 Vurderes på nytt i 
HPV2015  

I-19  Oppdimensjonering 
Krokemoveien (500 m, DN400)  

2,0 Etter 2010 Vurderes på nytt i 
HPV2015 

 

Drifttiltak 
nr  

Beskrivelse  Kostnad 
(1000 kr) 

Planlagt 
utført 

Status/kommentar  

D-01  Flytting av målekum Hegnaveien  0,3 2005 OK 

D-02  Tilbakeslagssikring brannventiler 
av kuletypen (ca 300 ventiler 
over 5 år) 

0,3   Fortsetter, mange 
gjenstår 

D-03  Utskifting av gamle 
brannventiler med ny stengbar 
type (30 stk)  

0,3 2006 Fortsetter, flere 
gjenstår 

D-04  Drenering av vannkummer som 
har permanent høy vannstand 
(anslagsvis 10 stk a ca 50’) 

0,5 2008 Fortsetter, flere 
gjenstår 

D-05  Etablere rutine for 
åpning/stenging av ventiler 

  2005 Oppdatere rutinene ved 
tilgang til ny teknologi 

D-06  Vannmålere hos storforbrukere 
(4 stk a 150’)  

0,6 2006 Én gjennomført, ny 
teknologi på resten - 
påbegynt i 2014 

D-07  Ny vannmåler lavtrykk sone 5 
(Vindal)  

0,2 2007 Ikke gjennomført, Sees i 
sammenheng i 
Lekkasjereduksjonsplan 

D-08  Rutine for drift og vedlikehold av 
reduksjonsventiler 

  2005 Instruks/logg for årlig 
drift og vedlikehold av 
RV må etableres (i 
samarb. med andre VIV-
kom) 

D-09  Spyling av ledningsnett   2006 Gjennomført kun for 
deler av nettet, bør 
prioriteres 

 

Plantiltaknr  Beskrivelse  Kostnad 
(1000 kr) 

Planlagt 
utført 

Status/kommentar 

P-01  Tilbakeslagssikring egne anlegg 
(renseanlegg, havn mv)  

30 2005 Fortsetter, flere 
gjenstår 

P-02  Tilbakeslagssikring industri, 
landbruk, gartneri, slakteri mv  

60 2006 Følges opp videre 

P-03  Etablere oversiktskart 
brannvanndekning basert på 
EPANET beregninger. 

10 2005 Oppdatert pr 2011 
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Plantiltaknr  Beskrivelse  Kostnad 
(1000 kr) 

Planlagt 
utført 

Status/kommentar 

P-04  Oppdatere beregninger av 
minimum nattforbruk pr 
lekkasjesone  

30 2005 Gjennomført 2005. Ny 
beregningsmetode 
(IWA), oppdatere 
beregning ifbm tiltak i 
Lekkasjereduksjonsplan 

P-05  Oppdatering av Sikkerhet og 
beredskapsplan vann  

50 2005 Utarbeide/oppdatere: 
Beredskapsplan Vann / 
Stengeinstruks for 
Hovedledningsnett / 
Oversikt soneventiler 

P-06  Forprosjekt nye høydebassenger  200 2010 Etter 2014 

P-07  Forprosjekt pumpeledning 
Mosserød-Midtås  

100 2007 Ferdig 

P-08  Revisjon spyleplan  50 2005 Sone 1,2,8 & 9 er 
utarbeidet - fortsetter 

P-09  Årlig revisjon nettmodell 
(EPANET) 

  Årlig Fortsetter 

P-10  Revisjon hovedplan vann  Ca 250 2009 Revideres 2012 - 2014 
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2 Rammebetingelser for vannforsyningen 
 

2.1 Statlige bestemmelser 
 

♦ Drikkevannsforskriften er det viktigste dokumentet for en vannverkseier. 

Forskriften gjør vannverkseieren ansvarlig for sikker leveranse av et hygienisk 

trygt og bruksmessig godt vann i tilstrekkelige mengder. 

Drikkevannsforskriften regulerer blant annet følgende forhold: 

1. Vannverkseiers plikt til å beskytte drikkevannskilder mot forurensning. 

2. Vannbehandling og bruk av kjemikalier. 

3. Vannkvalitet – krav til parametere.  Forskriften angir grenseverdier for mer 

enn 50 ulike parametere og hvordan vannkvaliteten skal kontrolleres ved 

jevnlig prøvetaking og analyse Det er satt konkrete krav til vannkvaliteten når 

det leveres forbruker. 

4. Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å 

kunne levere tilstrekkelige mengder vann under både normal drift og under 

kriser. 

5. Internkontroll. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for 

etterlevelse av drikkevannsforskriften. 

6. Opplysningsplikt. Vannverkseier plikter å uoppfordret gi informasjon til 

mottakerne av vannet ved endringer eller helsemessig risiko ved 

vannkvaliteten. 

7. Godkjenning av vannverk. Godkjenning gis av Mattilsynet som også er 

tilsynsmyndighet. 

Drikkevannsforskriftens krav til internkontroll pålegger vannverkseier en plikt til å 

påse og dokumentere at regelverket etterleves. Internkontroll skal være et 

verktøy for å sikre at drikkevannet tilfredsstiller forskriftens krav til mengde, 

kvalitet og leveringssikkerhet.  

♦ Lov om kommunale vann- og kloakkgebyrer sikrer kommunen en 

finansieringsordning som muliggjør en tilfredsstillende håndtering av oppgavene 

innenfor VA-området. 

♦ Vannressursloven med forskrifter. 

♦ Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet. Loven 

gir også kommunen rett til fremføring av ledningsanlegg og tilknytting til offentlig 

ledningsnett. 

♦ Brannvernloven med forskrifter pålegger kommunen å sørge for at vannforsyning 

i tettbygd strøk er tilstrekkelig for brannslukning. 
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2.2 Kommunale bestemmelser 
 

♦ Kommuneplanen gir føringer for utbyggingsretning, forventet befolkningsvekst og 

vannforsyningen som del av de kommunaltekniske tjenester. 

♦ Hovedplan Vann er en temaplan under kommuneplanen som gir føring for 

prioriteringer innenfor kommunens vannforsyningssystem. 

♦ Sanitærreglementet regulerer det gjensidige ansvarsforholdet mellom 

vannverkseier og den enkelte bruker. 

♦ Forskrift for vann- og avløpsgebyrer angir bestemmelser for beregning av 

vanngebyrene. 

♦ Budsjettet gir årlige føringer for ressursbruken innen vannforsyningen. 
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3 Situasjonsbeskrivelse av eksisterende vannforsyning 
 

3.1 Vannkilder 

 

Sandefjord kommune ble i 1968 tilknyttet Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV), nå 

skiftet navn til Vestfold Vann. Vestfold Vann benytter pr i dag Farris i Larvik kommune og 

Eikeren i Hof kommune som vannkilder. Forsyningen til Sandefjord skjer i normal 

driftssituasjon ved inntak i Farris, behandling på Vestfold Vanns behandlingsanlegg på 

Seierstad, før vannet blir pumpet fra Seierstad via Vestfold Vanns overføringsledning til 

Sandefjord. I Sandefjord er det inntak til det kommunale vannverket på tre ulike punkter 

langs overføringsledningen. 

Vestfold Vann åpnet i 2006 Eikeren som ny vannkilde. Vestfold Vann har nå to fullverdige 

vannkilder/behandlingsanlegg som hver for seg kan dekke vannforsyningen for alle Vestfold 

Vanns medlemskommuner. Ved behov forsynes Sandefjord fra Eikeren, dette styres av 

Vestfold Vann og får ingen konsekvenser for vannforsyningen i Sandefjord kommunes 

ledningsnett. Vannforsyningen frem til det kommunale vannverk i Sandefjord har med dette 

en meget god forsyningssikkerhet.  

Det inngår ikke andre permanente vannkilder i forsyningsnettet for Sandefjord kommune, 

med unntak av sammenkobling mot Larviks vannforsyningssystem på Hem og Jåberg 

(Investeringstiltak i Hovedplan Vann, 2005). 

 

3.2 Vannkvalitet 

 

Kvaliteten på vannet Vestfold Vann leverer, dokumenteres på internett (www.vestfoldvann.no) 

og i årsrapporter. Vannkvaliteten fra Vestfold Vann tilfredsstiller krav til kvalitet for alle 

parameterne i drikkevannsforskriften. 

Bakteriologiske prøver tas også på nettet i Sandefjord. Gjennomgående er kvaliteten bra 

også i nettprøvene, Tabell 6 i kapittel 8. Prøveprogrammet omfatter i dag ca. 30 punkter på 

ledningsnettet med ukentlig prøvetaking på Midtås høydebasseng og prøver ca. 6-7 ganger i 

året i de øvrige punkter. 

Vannkvalitet i ledningsnettet er beskrevet mer inngående i kap. 8. 
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3.3 Vannforbruk 
 

3.3.1 Årsforbruk 
 

Figur 1 viser utviklingen av det totale vannforbruket for Sandefjord kommune i perioden 

1985-2011. 

Blå søyler representerer det faktiske forbruket i mill. m3 pr år, rød kurve er utviklingstrenden 

i perioden. 

  

Figur 1 Vannforbruk pr år i Sandefjord kommune i perioden 1985-2014. 

Som det går fram av figuren har vannforbruket i Sandefjord hatt en positiv utvikling siden 

1985, med en betydelig nedgang i vannforbruket på tross av befolkningsvekst. 

Nedgangen fra midt på 1980-tallet og frem til 2005 (30 %) skyldes i all hovedsak reduksjon i 

lekkasjer, men omlegging av vannforbruket i industrien og minsket jordbruksvanning har 

også bidratt vesentlig. Samtidig har befolkningsveksten i Sandefjord fra 1985 til 2014 vært på 

26 %.  

De seneste årene har imidlertid vannforbruket vist en økende trend pga. lekkasjevann. For å 

redusere lekkasjevannet må det arbeides målrettet med utskiftning av ledningsnettet og 

lekkasjereduserende tiltak i årene som kommer. 
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3.3.2 Månedsforbruk 
 

Vannforbruket i Sandefjord har følgende karakteristiske trekk: 

I perioden september - april er vannforbruket stabilt. Forbruket er normalt lavest i oktober 

til desember. I januar til mars øker forbruket moderat i noen år, noe som kan tyde på 

frosttapping. 

Om sommeren fra mai til august stiger vannforbruket. Dette skyldes dels hagevanning hos 

abonnentene, dels forbruk til et stort antall hytter og fritidsboliger og dels forsyning til 

jordbruksvanning i sommermånedene. 

Variasjonen i vannforbruk over året er derfor stor. Vannforbruket om sommeren i et 

hagevanningsdøgn kan være opp til dobbelt så stor som det gjennomsnittlige forbruket over 

året.

 

Figur 2 Vannforbruk pr måned i Sandefjord kommune 

Figur 2 viser at forbruket på høsten er tilnærmet likt i alle de utvalgte årene. 

Forbruket i sommerperioden er svært avhengig av antall soldøgn, temperatur og ”behov” for 

hagevanning. For eksempel var hagevanningen i 1994 meget høy, mens den i 2011 var lav. 

Generelt kan det sies at vannforbruk til hagevanning og jordbruk sommerstid de siste årene 

har stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere, men det forekommer fortsatt meget høyt 

forbruk i enkeltdøgn i særlig tørre perioder som er krevende å håndtere for 

vannforsyningssystemet.  

I perioden januar til april varierer forbruket en del i de utvalgte årene. 

Vi gjør oppmerksom på at lekkasjesøkingskampanjer og reparasjoner av brudd/lekkasjer kan 

påvirke kurvene. 
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3.3.3 Døgnforbruk 
 

Midlere vannforbruk over året de åtte siste årene er 18436 m3/døgn. Høyeste målte 

døgnforbruk for Sandefjord de siste 20 år er 15. juni 1994 da døgnforbruket ble målt til hele 

39373 m3/døgn. 

Maks målt døgnforbruk de siste 5 år ligger opp mot 35000 m3/døgn. 

 

Figur 3 Vannforbruk pr døgn i Sandefjord kommune. 

Sandefjord kommunes døgnkvote fra Vestfold Vann IKS var tidligere 38.500 m3/døgn. Med 

Eikeren som alternativ kilde er ikke lenger døgnkvoten like aktuell. Det er imidlertid 

pumpekapasiteten på Mosserød (350 l/s) og bassengkapasiteten på Midtås (15.000 m3) som 

er begrensende for døgnforbruket. 

 

3.4 Ledningsnett 

 

Figur 4 viser et oversiktskart for Sandefjord vannverk hvor plassering av Vestfold Vanns 

hovedledning, inntakspunkter fra Vestfold Vann, ledningsnett i Sandefjord kommune, 

høydebassenger og pumpestasjoner framgår. 
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Figur 4 Oversiktkart Sandefjord vannverk 

 

Hovednett og fordelingsnett 

Vannledningsnettet består av Vestfold Vanns hovedledning, overføringsledninger, 

hovedledningsnett og fordelingsnett. 
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Figur 5  Sandefjords vannledningsnett i sentrale områder 
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Hovedledningsnettet i Sandefjord kommune består av: 

• Hovedledning av eternitt fra Vestfold Vanns ledning ved Skolmerød til Hystad: 

Første delen fra Skolmar til Krokemoveien har dimensjon Ø600 mm.                            

Fra Olympiaveien til Hystad ligger ledning med dimensjon Ø400 mm.                                  

På strekningen fra Krokemoveien til Olympiaveien ligger det mindre dimensjoner i 

Krokenskogen. Her anbefales det at det legges ny hovedledning Ø400 mm i duktilt 

støpejern. 

• Hovedledning fra Vestfold Vanns ledning ved Raveien til pumpestasjon ved Mosserød 

av stål med dimensjon Ø600 (tilhører Vestfold Vann). 

 

• Hovedledninger fra Mosserød pumpestasjon til basseng på Midtåsen av Ø400 mm 

(grått støpejern). Denne foreslås oppdimensjonert til Ø500 mm, og legges i ny trase. 

 

• Hovedledning fra Midtås høydebasseng over Hasle til Heimdal i dimensjon 600 mm 

og 500 mm (duktilt støpejern). 

 

• Hovedledning fra Midtås mot sentrum i dimensjon Ø400 mm og  ny Ø300 mm (duktilt 

støpejern). 

 

• Tverrforbindelse fra Mosserød til Krokemoveien i dimensjon Ø400 mm SJK og Ø250 

mm eternitt / Ø225 støpejern. Denne bør oppdimensjoneres til gjennomgående 

Ø400 mm.  

Fordelingsnettet består hovedsakelig av ledninger i dimensjon fra Ø250 mm og nedover til 

Ø50 mm. Fordelingsnettet sørger for den interne transporten av vann i de ulike 

fordelingssonene i Sandefjord. 

Ledninger lagt før 1960 er av grått støpejern. Dette utgjør hoveddelen av nettet. I perioden 

1960-1970 ble det lagt ledninger av eternitt (asbestsement). Etter 1970 er ledningsnettet 

hovedsakelig lagt med rør av PVC og duktilt støpejern. Duktile støpejernsrør har innvendig 

sementforing for å beskytte mot korrosjon. 

Stikkledninger er de private vannledningene. Disse består av galvanisert stål, kobber og 

polyetylen (PE). Ledninger av galvanisert stål vil etter hvert gro igjen og må skiftes ut. 

Etter 1980 er det i all hovedsak lagt ledninger av PE på stikkledningene. 

Vannledningsnettet i Sandefjord kommune utgjør til sammen ca 351 km med kommunale 

vannledninger. I tillegg kommer Vestfold Vanns 11 km hovedledninger.  

De private stikkledningene består av ca. 250 km vannledninger av varierende kvalitet.  
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3.5 Pumpestasjoner og bassenger 

 

Mosserød pumpestasjon (Vestfold Vann) 

Hovedpumpestasjon som løfter vannet inn fra Vestfold Vanns ledning til Midtås 

høydebasseng. Pumpestasjonen ligger på kt 73. Pumpestasjonen består av 3 pumper, 2 stk. 

turtallsregulerte og 1 for kortslutningskjøring. Det er ikke kapasitet til samkjøring. 

Pumpekapasiteten er 350 l/s mot 35 m pumpehøyde. Pumpestasjonen er i god stand.  

 

Midtås høydebasseng 

Bassenget på Midtås fungerer som utjevningsvolum for forsyningen fra Vestfold Vanns 

ledning. 

Bassenget er et sirkulært basseng i betong og har et volum på 15.000 m3 og høyeste 

vannstand i bassenget er ca. kt 115. 

Utbedringer i forbindelse med høydebassenget utføres jevnlig, bl.a. oppgradering av 

elektronikk og installering måleutstyr for styring. Det er imidlertid behov for gjennomgang av 

eksisterende måleutstyr og opprydning av gammel armatur til utebasseng. Oppgradering tas 

i forbindelse med planlagt utvidelse av bassengkapasiteten på Midtås. 

  

Skolmerød pumpestasjon 

Pumpestasjonen ble bygget i 1990. Stasjonen forsyner vann til et lukket forsyningsområde 

på Skolmerød. Pumpestasjonen er utstyrt med fire turtallsregulerte pumper som hver 

leverer 9,5 l/s mot 35 mVS.  

Samlet kapasitet for pumpestasjonen er 40 l/s. 

Pumpestasjonen ligger ca på kt 78 med golvnivå.  

Hunstok pumpestasjon 

Pumpestasjon på Hunstok forsyner vann fra bassenget på Midtås mot lukket 

forsyningsområde på Fokserød-Fevang sammen med pumpestasjonen på Orerød. Hunstok 

ble bygget i 1988 og er i god stand. 

Pumpestasjonen har 3 pumper. Pumpene styres mot et trykk på kt 165. Under normal 

forsyning skal disse to pumper kunne forsyne opp til ca 40 l/s. Disse pumpene er 

turtallsregulerte og alternerer. Den tredje pumpen er større og skal kobles inn ved brann 
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eller sprinkling. Pumpen skal gå sammen med en av de små pumpene og skal kunne levere 

opp til 50 l/s (totalt 70 l/s mot kt 165). 

Stasjonen ligger med golvnivå på kt 88. 

 

Orerød pumpestasjon 

Pumpestasjonen står i forbindelse med Vestfold Vanns utjevningsbasseng på Orerød på kt 

105. 

Denne stasjonen ble ombygd i 2007, og fungerer i dag som hovedpumpestasjon i ordinær 

forsyning til Sone 9 (Torp-Fevang-Fokserød) sammen med Hunstok pumpestasjon. To 

pumper (hver på 12 l/s) alternerer under normal drift, men dersom trykket i sonen synker 

inder et definert nivå, kt 150, starter brannvannspumpe som leverer 50 l/s. 

 

Kamfjordåsen pumpestasjon 

Pumpestasjonen forsyner byggefeltet på Kamfjordåsen. Anlegget ble bygget i 1970 og 

oppgradert i 1997. Det ble installert 3 stk. pumper som har turtallsregulering og styres mot 

utgående trykk. 

De øverste abonnentene i sonen ligger på kt 100 og pumpestasjonen løfter trykket til ca kt 

130-140. 

Pumpestasjonen ligger ca på kt 63. 

 

Haga pumpestasjon 

Pumpestasjonen ble bygget i 2007 for å forsyne nytt boligfelt. Pumpestasjonen har 3 pumper 

og ligger på kt 49. 
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3.6 Driftskontroll 

 

Sandefjord kommune har et drift- og overvåkningsanlegg som styrer og overvåker stasjoner 

både for vannforsyning og avløpssystemet. Driftskontrollanlegget ble oppgradert i 2010, og 

fremstår i dag som et moderne og funksjonelt overvåkningssystem.  

Driftssentral og servere står på avløpsrenseanlegget på Enga. Ved pålogging til Sandefjord 

kommunes nettverk kan driftspersonalet overvåke vannforsyningen fra kontor eller via 

trådløst nettverk på bærbare PC-er ute i felt. 

Vannforbruket overvåkes inn i kommunen og i 10 vannsoner som ledningsnettet er inndelt i. 

Ved å hente frem historiske data over forbruk (særlig minste nattforbruk) kan lekkasjer raskt 

oppdages. Trykksensorer plassert på strategiske steder ute på ledningsnettet er nyttige i 

driften av vannforsyningen. 

 

 

Figur 6 Oversiktsbilde fra driftskontrollanlegget 

Driftkontrollsystemet er et nyttig hjelpemiddel som gir driftspersonalet forståelse og 

oversikt over vannforsyningen i kommunen. Det er i 2010 lagt ned mye arbeid for å 

tilrettelegge overvåkningssystemet etter kommunens behov, bl.a. oppfølging av 

vannforbrukskurver, kartsystemet, service- og leverandørinformasjon, alarmhåndtering og 

varsling av rørleggervakt. 
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3.7 Mangler ved dagens vannverk 

 

Hensikten med hovedplanen er å klarlegge avviket mellom eksisterende forhold og 

befolkningens mål for vannforsyningen. Deretter skal de nødvendige tiltak som kreves for å 

oppnå målene belyses og vurderes. 

Tilstanden til Sandefjord vannverk er i utgangspunktet bra. 

Enkelte punkter vurderes likevel som mangler eller problemer ved Sandefjord vannverk. 

Blant disse kan følgende nevnes: 

• Den totale bassengkapasiteten for Sandefjord kommune er noe lav. Det er ønskelig 

med et større volum for å øke sikkerheten i forsyningen. 

 

• Ledningsnettet har store deler med ledninger av grått støpejern, galvanisert stål og 

eternitt som er utsatt for korrosjon, tilgroing og lekkasje. Lekkasjene i ledningsnettet 

forekommer hovedsakelig på ledninger med disse rørmaterialer. 

 

• Enkelte områder har ensidig forsyning (Helgerød- Soløkka, mv). Disse områdene er 

sårbare mht. ledningsbrudd. 

 

• Ledningsnettet består av en del endeledninger. Abonnenter knyttet til disse 

endeledningene kan få forringet vannkvalitet på grunn av stillestående vann og 

oppsamling av korrosjonsprodukter og grums. 

 

• Noen høyereliggende områder har i perioder begrenset kapasitet eller lavt trykk. 

 

• Kommunen har ikke tilbakesslagssikring i brannkummer eller oversikt over 

tilbakeslagssikring hos abonnenter på nettet som kan utgjøre en risiko mht. 

forurensning ved tilbakesug ved trykkløst nett (havner, slakteri, industri mv). Når det 

gjelder egne anlegg er det en del anlegg med tilbakeslagssikring men ikke full oversikt 

over alle anlegg (pumpestasjoner, havner, mv). ENNS1717 bør innarbeides. 
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3.8 Godkjenning av vannverket 

 

Vannkildene Farris og Eikeren, og Vestfold Vanns behandlingsanlegg på Seierstad og Eidsfoss 

har godkjenning iht. drikkevannsforskriften. Det er Vestfold Vanns ansvar at 

behandlingsanlegg og kilde er godkjent og tilfredsstiller gjeldene forskrift for 

drikkevannsforsyning. 

Drikkevann omfattes av «Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.», (matloven). 

Mattilsynet forvalter matloven og har ansvar for å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i 

tråd med matloven og tilhørende forskrifter. Sandefjord kommunes vannforsyning er 

revidert etter drikkevannsforskriften, siste gang 24.04.2012. 
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4 Målsettinger for vannforsyningssystemet 
 

 

4.1 Hovedmål 

 

Vannforsyningssystemet skal sikre innbyggerne i Sandefjord kommune: 

A. Nok vann 

B. Godt vann 

C. Sikker vannforsyning 

D. Vann til alle 

E. Effektiv vannforsyning 
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4.2 Delmål 
 

A. Nok vann 

A1. Vannverket skal levere nok vann til eksisterende boliger og planlagt 

boligbygging innenfor kommunens grenser. All forurensningsproduksjon i 

rensedistriktet skal være tilknyttet renseanlegget. 

A2. Vannverket skal levere nok vann til lite vannkrevende næringsvirksomhet 

i hele kommunen. 

A3. Vannkrevende næringsvirksomhet skal tilbys nok vann etter avtale i 

regulerte næringsområder. 

A4. Vann til jordbruksvanning tilbys i den grad vannforsyningen har kapasitet 

til dette. Avtale inngås i hvert enkelt tilfelle. 

A5. Vann til hagevanning tilbys i den grad vannforsyningen har kapasitet til 

dette ut over forsyning til boliger og næring.  

A6. Lekkasjene i ledningsnettet skal holdes under 90 l/pd (= ca. 20%). Aktiv 

lekkasjekontroll skal drives kontinuerlig. 

A7. Statisk trykk på hovedledninger skal være 30 - 80 mVS (målt på 

tilkoblingspunktet – kommunal ledning). 

A8. Driftstrykket på hovedledningene holdes mellom 20 og 80 mVS under 

vanlige forsyningsforhold. Ved maksimal forbrukssituasjon skal trykket 

ikke være lavere enn 15 mVS på hovedledninger. 

A9. Alle bolig- og næringsområder skal ha sentrale punkter med kapasitet for 

brannuttak. 

A10. Sentrumsområdene og næringsområdene skal ha brannvannsforsyning 

med kapasitet 50 l/s (PBL) mot 20 mVS (selvpålagt krav). 

A11. Brannslukking i boligområder skal baseres på en kombinasjon av bruk av 

brannbil med tank og uttak fra kommunalt nett. Krav til total 

vannmengde er 20 l/s (PBL).   

A12. Boligområder med 150 mm ledninger og større skal ha en 

brannvannskapasitet på 20 l/s fra kommunalt nett mot 10 mVS (midlere 

time maks døgn). 
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A13. Boligområder med ledningsnett i dimensjon 100 mm og mindre skal ha en 

brannvannskapasitet på 12 l/s mot 10 mVS (midlere time maks døgn).  

A14. Vannverkene skal forsyne vann til sprinkleranlegg ut fra på forhånd 

avtalte mengder og trykk (egen tabell utarbeides).  

 

B. Godt vann 

B1. Vannverket skal levere vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriften. 

B2. Vannverket skal være godkjent av Mattilsynet.  

B3. Vannkvaliteten for kilder, i behandlingsanlegg (Vestfold Vann IKS) og på ulike 

tappepunkt i nettet (Sandefjord), skal dokumenteres i et kontrollprogram.  

B4. Kommunens driftsoperatører skal ha tilfredsstillende kunnskap og 

kvalifikasjoner for å drive vannverket.  

 

C.  Sikker vannforsyning 

C1. Forsyningssystemet skal ha nødvendig reservekapasitet til sikre 

vannforsyningen ved reparasjon av brudd eller havari på ledningsnettet.  

C2. Brudd på ledninger skal ikke gi avbrudd i forsyningen for store områder med 

mer enn 2000 personer.  

C3. Avbrudd i vannforsyning på inntil 8 timer på dagtid skal ikke skje oftere enn 

hver 6. måned for det enkelte forsyningsområdet.   

C4. Avstengning av ledningsstrekk med brudd skal starte senest 1 time etter at 

melding om brudd er mottatt.  

C5. Ved ledningsbrudd som berører mer enn 10 boliger eller næringsvirksomhet 

som er avhengig av vann i produksjonen, skal det tilbys alternativ 

vannforsyning. For øvrig repareres ledningsbrudd snarest mulig innenfor 

normal arbeidstid.  

C6. Ved avbrudd i vannforsyningen fra Vestfold Vann IKS, iverksettes 

nødvannsforsyning i tråd med kommunens beredskapsplan.  

C7. Sandefjord kommune skal minst ha bassengkapasitet tilsvarende ¾ av 

vannforbruket i et maks døgn (23 000 m3 ). Utjevningsvolumet i bassenget skal 

ikke være høyere enn 25% av døgnforbruket i et gjennomsnitts døgn.  
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D. Vann til alle 

D1. Ledningsnettet bygges ut i takt med utbygging av nye byggeområder.  

D2. Vannverket skal tilby helårs vannforsyning til alle hytter som ønsker dette, 

forutsatt at godkjent avløpsløsning etableres.  

D3. Utover dekningsområdene for de kommunale vannverkene vil kommunen 

gjennom teknisk rådgivning og tilskuddsordning medvirke til at private 

vannforsyningsanlegg har nok vann, godt vann og sikker vannforsyning.  

 

 

E. Effektiv Vannforsyning 

E1. Vannverket skal løse sine oppgaver effektivt og på rimeligste måte.  

E2. Kostnadene ved den kommunale vannforsyningen skal dekkes av kommunale 
vannavgifter. (sjekke tilsvarende for avløp)  

E3. Vannmålere kreves for alle bygg som ikke er rene boligbygg samt for 
næringsvirksomhet og  jordbruksvanning.  

E4. Fornyingstakten av ledningsnettet skal holdes på et nivå som sikrer en effektiv 
vannforsyning. 

 

 

 

4.3 Indikatorer 
 

Måloppnåelsen kontrolleres mot årlige resultater i Kostrarapportering, benchmarking 

(BedreVA), årsrapporter og evaluering av rutiner. 
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5 VANNBEHOV - DIMENSJONERINGSKRITERIER 
 

5.1 Generelt 

 

I dette kapittelet skal dagens og framtidig forbruksmønster kartlegges. Dette gjøres ved å 

sette opp vannbudsjett for dagens og framtidig situasjon som danner grunnlag for 

dimensjoneringskriteriene ledningsnett og vannverk må oppfylle innenfor den perioden 

planen skal gjelde for, 2015-2055. 

Vannforbruket er i det etterfølgende splittet opp i følgende kategorier: 

- Husholdningsforbruk 

- Offentlig forbruk 

- Lekkasjemengder  

- Næringsforbruk 

- Jordbruksvanning 

- Hagevanning 

- Hytter 

- Befolkningsutvikling 

 

Figur 7 Fordeling av vannforbruket i Sandefjord 

 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Vannforbruk - fordeling på ulike forbrukstyper
Lekkasje (m3)

Offentlig forbruk (hvdpl. Vann
2004)

Hagevanning,beregnet
((merforbr sommer)-(hytter)-
jordbr)
Jordbruksvanning, måler

Hytter, beregnet forbruk (hvdpl.
Vann 2004)

Forbruk over måler for bolig +
(bolig+næring)

Husholdningsforbruk (beregnet)

Forbruk over måler,
næringsvirksomhet



          - 33 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt 2 - Vannforsyning 

 

5.2 Husholdningsforbruk 
 

Husholdningsforbruk eller vannforbruk i boligen er i dag godt kartlagt via vannmålere som er 

satt ut hos et representativt utvalg av abonnentene. En del kommuner har også satt inn 

målere hos alle abonnentene. 

I Sandefjord kommune er det montert ca 100 vannmålere i husstander (mange leiligheter og 

borettslag). For 2010 ga dette et gjennomsnittlig årsforbruk på 140 l/pd. For Kamfjordåsen 

som er en vannsone med kun eneboliger (96 boliger med 256 personer), ble det i 2011 

registrert et forbruk på 120 l/pd. 

I boligstrøk uten mye hagevanning vil forbruket ligge på 110 - 150 l/pd. Med hagevanning vil 

forbruket være i størrelsesorden 140 - 180 l/pd. Gjennomsnittlig beregnet hagevanning i 

perioden 2005 – 2014, er for Sandefjord 13 l/pd på årsbasis.  

For Sandefjord kommune har det i tidligere planarbeid vært benyttet et spesifikt forbruk på 

150 l/pd. I Hovedplan Vann (2005) ble det ut fra en samlet vurdering brukt et spesifikt 

vannforbruk på 160 l/pd, dette er opprettholdt i denne planen. 

 

Husholdningsforbruket fordeler seg 
omtrentlig slik: 

bad  45 l/pd 

håndvask, tannpuss  10 l/pd 

WC  30 l/pd 

mat + drikke    5 l/pd 

oppvask  15 l/pd 

rengjøring    5 l/pd 

klesvask  30 l/pd 

bilvask    5 l/pd 

diverse  15 l/pd 

Til sammen  160 l/pd 
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Det er imidlertid ikke uvanlig at totalleveransen av vann til nye boligområder uten lekkasjer 

ligger på over 250 l/pd. Vannforbruket er altså i disse tilfellene vesentlig høyere enn 

gjennomsnittet på 160 l/pd når hagevanningen inkluderes. 

Nye retningslinjer sier imidlertid at et forbruk på 150 l/pd skal gi et riktig bilde av det faktiske 

forbruket i husholdningene. 

  

5.3 Offentlig forbruk 
 

Det offentlige forbruket inkluderer: 

a. Vannverkets eget forbruk til rengjøring 

b.  Forbruk til brannslukking 

c.  Forbruk til spyling av ledninger, gater og avløpsanlegg 

d. Forbruk til vanning av parker, idrettsanlegg o.a. 

e. Forbruk til skoler, sykehjem, barnehager, svømmehall m.v. og alle offentlige bygg 

For pkt. a-d foreligger det estimater for en del kommuner. Nye undersøkelser tilsier at dette 

ligger nær 10 l/pd.  

Sandefjord kommune har vannmålere på alle offentlige bygg. Det målte offentlige 

vannforbruket under punkt e) ligger da inne i næringsforbruket.  

Det er i de videre beregninger benyttet 10 l/pd som totalt spesifikt offentlig forbruk. 

  

5.4 Lekkasjemengder 
 

Lekkasjevannmengdene er betydelige i norske vannledningsnett. Lekkasjemengden omfatter 

lekkasjer på kommunale hovedledninger og private stikkledninger, frosttapping og 

lekkasjer/sløsing inne hos abonnentene. Defekte klosetter og pakningslekkasjer kan utgjøre 

en del av vanntapet. Men ofte er det store lekkasjer i ledningsnettet som bidrar mest. 

Anslag på lekkasjemengder i Norge viser at det på landsbasis forsvinner minst 30 %, kanskje 

oppimot 40 % av drikkevannet på veien fra vannbehandling til kranen hos abonnentene. 

Tilsvarende tall fra Sverige er ca 15 % og Danmark ca 7 %. 

Lekkasjene er større i Norge i forhold til andre land blant annet pga.: 

• Generelt god tilgang på vann med lave kostnader 

• Høyt trykk i ledningsnettet 
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• Dårlig anleggsutførelse 

• Mange meter ledning pr innbygger 

• Mangelfull drift og kontrollsystem for å holde nettet tett 

I Vestfold Vanns leveraseområde er lekkasjevannmengden anslått til ca 30 %. Hovedplan 

Vann for Vestfold Vann IKS har en målsetning å komme ned på 20 %, basert på vurdering av 

økonomisk optimalt lekkasjenivå. Dette tilsvarer den tidligere målsetningen om 

lekkasjemengder på 90 l/pd for Sandefjord kommune. 

Figuren nedenfor viser utdrag fra vannverksregisteret (VREG) for utvalgte Vestfold Vann-

kommuner. Det er noe mangelfull rapportering fra enkelte kommuner, men trenden for 

Sandefjord og Tønsberg viser en tydelig økning i lekkasjevann. 

 

Figur 8 Lekkasjetall for Vestfold Vanns IKS-området 

Motivasjonen for å intensivere lekkasjekontroll og få redusert lekkasjevannet er følgende: 

• redusere vannføringsavhengige driftskostnader til pumping og vannbehandling 

• bedre trykkforholdene i nettet under belastningstopper og frigjøre kapasitet 

• forskyve kapasitetsøkende tiltak inn i framtiden 

• redusere størrelsen og kostnader for nye anleggsdeler ved å benytte lavere spesifikke 

forbrukstall i dimensjoneringen 

• redusere kostnader og volum for forestående utbygging av nødvendig bassengvolum 

• redusere reparasjonskostnader for ledningsnettet ved å begrense lekkasjens omfang 

og skadevirkninger, undergravning mm 

• færre driftsforstyrrelser i vannforsyningen ved at lekkasjer oppdages på et tidligere 

tidspunkt 
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Samlet gir dette en positiv gevinst av lekkasjesøking ned til en nedre grense. For mange 

vannverk ligger denne grensen rundt 100-150 l/pd. Reduksjon av lekkasjer under dette 

nivået vil ikke lønne seg. For Sandefjord ligger derimot denne grensen lavere på grunn av 

nettets utforming og forbruksmønsteret med flere store vannforbrukere. 

I Vestfold Vann kommunene er lekkasjevannmengden anslått til ca 30 %. Hovedplan Vann 

for Vestfold Vann IKS har en målsetning å komme ned på 20 %, basert på vurdering av 

økonomisk optimalt lekkasjenivå.  

Det forutsettes i planen at lekkasjenivået skal holdes under 90 l/pd i framtiden. Dette 

samsvarer med beregnet optimalt lekkasjenivå for hele Vestfold Vann IKS, se kapittel 10, 

Figur 19. 

 

5.5 Næringslivets forbruk 
 

Næringslivets vannforbruk måles i Sandefjord ved at alle bedrifter har installert vannmåler. 

Tidligere var det store uttak av vannmengder til industrien, men dette har endret seg i de 

senere år, se Figur 9. 
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Figur 9 Næringsvirksomheters vannforbruk, utvikling 2000-2014 

Trenden med en nedgang i vannforbruket til næringslivet vil nok flate ut i fremtiden. 

Samtidig kan det komme ønsker om vannforsyning til ny næringsvirksomhet eller utvidelse 

av eksisterende. Dimensjonerende vannforbruk for næringslivet holdes på dagens nivå på ca 

1 500 000 m3/år. 

Antagelsen fra Hovedplan Vann (2005) om at vannforbruket til næring vil gå ned med ca 30 

% stemmer bra med hva vi har observert de siste årene, se Tabell 2. Det opprettholdes en 

reserve på 700 000 m3/år for fremtidig økning i næringslivets behov for vannforsyning. 

Tabell 2 Utviklingen i vannforbruket for de 10 største uttakene 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pronova 1 040 500 1 049 520 996 299 802 750 646 731 487 063 

Oleon 224 112 183 971 114 780 45 931 46 516 41 278 

Jotun_Gimle 236 169 87 330 206 208 127 432 34 198 61 660 

Grans 114 275 122 068 152 328 181 950 128 924 113 134 

Fatland-Skjeggerød 74 021 95 062 122 278 116 520 78 221 93 964 

Tollbugt 5_Havna 38 516 39 816 34 793 37 780 21 673 26 007 

Park Hotel 24 357 22 627 17 856 18 577 21 409 19 437 

Pindsleveien 1B 21 217 23 801 37 492 28 975 29 570 21 567 

Enga Renseanlegg   35 873 37 666 44 897 45 255 12 984 

Nygård sykehjem 12 814 14 791 15 938 11 732 14 936 15 789 

Totalt for 10 største forbrukere 1 785 981 1 674 859 1 735 638 1 416 544 1 067 433 892 883 

 

5.6 Jordbruksvanning 
 

Det foreligger en intensjonsavtale mellom Sandefjord kommune og Sandar Bondelag om 

uttak av vann til jordbruksvanning. I tillegg er det en leveringsavtale mellom kommunen og 

hver enkelt abonnent. 

Avtalen innebærer at maksimalt uttak for en abonnent skal være 15-20 m3/t (5,5 l/s). 

Vannforbruket måles med vannmålere og varierer fra år til år. 

Høyeste jordbruksvanning over de siste 10 år er 200.000 m3. Omfanget av jordbruksvanning 

antas imidlertid å gå vesentlig ned. Dimensjonerende verdi for jordbruksvanning i framtiden 

settes derfor til 100 000 m3. 

 

5.7 Hagevanning hos abonnentene 
 

Sandefjord kommune ligger i en sone av landet hvor hagevanning er ønskelig sett fra 

abonnentens side. Det som imidlertid er kritisk er at denne vannmengden forsynes til 
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abonnentene samtidig over et kort tidsrom. I perioder med behov for hagevanning vil det 

kunne oppstå kapasitetsproblemer på vannverket, og abonnenter vil kunne få lavere 

vanntrykk, særlig i høyereliggende områder dersom vannforbruket er stort. 

Vannverket bruker reservekapasiteten som ligger i dagens forsyningssystem til hagevanning. 

Det kan ofte synes som om abonnentene tror at vannforsyningsnettet er dimensjonert for 

uhemmet vanning. Restriksjoner av hagevanning i form av vanning bare annenhver dag er i 

praksis tilnærmet fri hagevanning. Abonnentene får da likevel tilfredsstilt sine behov 

innenfor reguleringsbestemmelsene. For at restriksjonene skal ha effekt, må vanning ikke 

være tillatt oftere enn 2 dager i uken. Dette har vist seg å gi en klar reduksjon i forbruket.  

På årsbasis utgjør hagevanning gjennomsnittlig 10 - 20 l/pd. 

Vannverket dimensjoneres således ikke for fri vanning. 

 

5.8 Hytter 
 

Sandefjord kommune har ca. 2050 hytter i forsyningsområdet. Hovedtyngden av hyttene 

ligger på Østerøya og Vesterøya. Det forventes økt ønske om innlagt vann og sommervann 

fra hytteeiere i området. Det er regnet med samme antall hytter i år 2053 som i dag med 

begrunnelse i at antall nye hytter som bygges er lavt og at noen hytter gjøres om til 

helårsboliger. 

Uttak til hytter utgjør bare 1-2 % av det totale vannforbruket. Vann til hytter forsynes i 

hovedsak i sommerhalvåret og gir derfor bare utslag for lokal kapasitet i ledningsnettet. 

For hytter med innlagt sommervann eller helårsforsyning er det regnet med et gjennomsnitt 

på 3,0 personer (tilsvarende 2 pe) i sommermånedene (4 mnd). Dette fordi det er forventet 

noe lavere forbruk på en hytte. For boliger er det regnet med ca 3,0 personer pr bolig. 

I dagens situasjon har ca 1260 hytter sommerledning/helårs forsyning. Vannforbruk for 

hytter med vannpost er lavt og bidrar lite. For dagens situasjon gir dette et årlig forbruk til 

hytter på 50.000 m3. For framtidig situasjon regnes dette forbruket økt til 150.000 m3. 

 

5.9 Befolkningsutvikling 
 

Vannforsyningsanlegg har lang levealder og må dimensjoneres for fremtiden. Følgelig må en 

forsøke å ivareta utviklingen i befolkningsmønster både når det gjelder mengde og 

lokalisering. 
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Innbyggertallet pr 1 januar 2012 var 44 158 personer. Vi regner med 100 % tilknytning til 

vannforsyningsnettet. 

For å beregne antall personer i Sandefjord kommune i år 2053 er det forutsatt en årlig 

befolkningsøkning på nærmere 1,0 % i året. Dette er i henhold til prognoser i 

kommuneplanen for Sandefjord. Det vil si at befolkningen i Sandefjord i år 2053 forutsettes å 

være 66 400 personer. 

Dersom veksten skulle overstige dette ligger det i dimensjoneringen en industrireserve som 

kan utnyttes både for befolkning og næringsliv. 

 

5.10 Dimensjonerende vannforbruk 
 

5.10.1 Årsforbruk 
 

Dimensjonerende vannforbruk på årsbasis vil ut fra forutsetningene ovenfor bli som vist i 

Tabell 3. 

Tabell 3 Spesifikt vannforbruk i 2005, 2011 og 2053 regnet som et normalår 

Kategori 

 År 2005 År 2014 År 2055 

m3 / år l / pd m3 / år l / pd m3 / år l / pd 
Husholdningsforbruk (inkl 
målt) 2 426 170 160 2 646 805 160 3 635 400 150 

Jordbruksforbruk (målt) 20 000 5 000 100 000   

Næringsforbruk (målt) 1 900 000 1 400 000 1 500 000   

Offentlig forbruk 379 089 25 413 563 25 605 900 25 

Hytter 150 000 150 000 150 000   

Hagevanning 180 000 0 400 000   

Industrireserve     700 000   

Lekkasje 1 056 741 70 2 518 306 152 2 181 240 90 

Sum  6 112 000 403 7 133 674 431 9 272 540 383 

Ant personer tilknyttet 41 544   45 322   66 400   
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År 2014 2,65 0,01 1,40 0,41 0,15 0,00 0,00 2,52

År 2055 3,64 0,10 1,50 0,61 0,15 0,40 0,70 2,18

År 2014 År 2055
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Figur 10 Grafisk fordeling av vannforbruk 2011 og 2053. 

 

5.10.2 Hagevanning – toppbelastning 
 

Dersom vannverket skal dekke hagevanning tilsvarende tillatt hagevanning 2 dager i uken 

regner vi med et spesifikt forbruk på 30-35 l/pt i tillegg til ordinært forbruk. Det tilsvarer 

vanning med en slange hos 1 av 4 abonnenter samtidig. Dette utgjør i år 2053 en 

hagevanning for boligene på ca 550 l/s, i tillegg til ordinært forbruk. 

Hagevanning fra hytter er forbudt. 

Disse tallene ligger til grunn for beregning av forbruk i maks time/ maks døgn i Tabell 4. 

 

5.10.3 Dimensjonerende vannforbruk 
 

Følgende totale maks døgn- og timefaktor er derfor brukt i de videre beregninger. 

Maks døgnfaktor: 1,81 (= 34 520/19028)                                                                                     

Maks døgnfaktor er basert på målte verdier for 2011. 

Maks. timefaktor: 1,65 (forholdet maks timeforbruk/midlere forbruk i det aktuelle døgnet) 

Maks timefaktor er hentet fra Hovedplan Vann (2005), der den ble stipulert basert på 

erfaringstall fra andre kommuner og målinger for Sandefjord kommune fra 2004. Målinger 

med driftskontrollanlegget over lengre tid vil gi bedre grunnlag for å beregne faktoren. 

Tabell 4 Dimensjonerende vannforbruk for Sandefjord vannverk, 2011 og 2053. 

År 

Befolkning 
Spes. 

Forbruk Midl døgn Maks døgn Maks time 

p l/pd m3/d l/s m3/d l/s l/s 

År 2014 45322 431 19544 226 35375 409 676 

År 2055 66400 431 25404 294 45982 532 878 

 

Som det går fram av Tabell 4, vil forbruket kunne overstige den historiske kvoten for 

Sandefjord i et maks døgn (38 500 m3/d) innen noen år med den døgnfaktoren som er 

benyttet.  

Kommunens økte vannbehov i framtiden vil kunne forsynes uten problemer, fra 

Seierstad/Eikeren. Begrensningen ligger imidlertid i pumpekapasiteten ved Mosserød 
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pumpestasjon(350 l/s). Det forutsettes at et fremtidig maksdøgn vil kunne håndteres ved 

større utjevningsvolum i Midtås HB samt en reduksjon i lekkasjeandelen.  

6 Ledningsnett – oppbygning, kapasitet og modellberegning  
 

6.1 Innledning – nettmodell av vannforsyningen 
 

Sandefjord kommune gjorde sine første beregninger med EDB-modeller av deler av 

ledningsnettet allerede i 1983. I 1990 ble det etablert en modell som dekket hele 

kommunen. EDB beregningene har vært utført med programmet VANNETT fram tom 1996. I 

forbindelse med hovedplanarbeidet i 1997 ble det utarbeidet en ny nettmodell basert på 

programvaren EPANET. I år 2001 ble modellen konvertert direkte fra GEMINI VA basen.  

I 2008 ble så EPANET modellen fullstendig oppdatert mot kommunens ledningsdatabase. 

Samtidig ble modellen tilrettelagt i ArcGIS-verktøyet ROSIE-Epanet, som muliggjør 

kartfesting av beregningsresultater direkte i et GIS-verktøy.  

Nettmodellen består nå totalt av ca. 3600 ledninger med dimensjon 50 mm og større.  

 

6.2 Kalibrering av nettmodell 
 

EPANET-modellen er nå grovkalibrert mot data fra vannmålerregisteret og sonemålere i 

overvåkningssystemet slik at en utvidet langtidssimulering av vannforsyningssystemet kan 

gjøres.  

Det ble i 2004 gjennomført en målekampanje for å kontrollere beregningsresultater med 

målte verdier på hovedledningene i de fleste av de 10 vannsonene. Inndeling av vannsonene 

fremgår av Figur 12. Det anbefales at det igjen gjøres en målekampanje slik at 

beregningsresultater fra modellen kan verifiseres mot faktiske forhold i vannforsyningen. 

 

6.3 Modellering av vannforsyningen med EPANET 
 

Modellen av ledningsnettet er laget for beregning med EPANET. Dette dataprogrammet 

simulerer de hydrauliske og kvalitetsmessige forholdene i vannledningsnettet. En datamodell 

av ledningsnettet består av rør, knutepunkt(kummer), ventiler, pumper, basseng og 
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vannkilder. EPANET beregner vannstrømmen i hvert rør, trykk i hver kum og nivå i 

bassengene under forskjellige driftsforhold som Qmaxtime eller ved brannvannsuttak.  

Forutsetninger for å kunne gjøre gode analyser av vannforsyningssystemet er at 

inngangsdata er korrekte. Dette betyr at EPANET-modellen må holdes oppdatert mot 

ledningsdatabasen i Gemini-VA. Parametere for dimensjon, material og ruhet må være 

riktige. Fordelingen av vannforbruket i ledningsnettet er avgjørende for å oppnå samsvar 

mellom modell og virkelighet. Husholdningsforbruket basert på bosatte iht. folkeregisteret 

er lagt inn sammen med vannmålerdata og forbruk som ikke kan redegjøres for (lekkasje).  

EPANET er utviklet av det amerikanske forurensingstilsynet EPA og er gratis tilgjengelig for 

nedlasting fra internet. Etter siste oppdatering av Sandefjords modell, er EPANET-

programmet nå lagt inn som en utvidelse av GIS-verktøyet ArcGIS fra ESRI. Dette muliggjør 

visning av kartdata sammen med beregningsresultater og gir gode visuelle 

fremstillingsmuligheter av beregningsresultatene. 

Nettberegningene er utført under forutsetning av 100 % tilknytning av befolkningen i 

forsyningsområdene. Beregningene er avstemt mot sonevannmålerne i en typisk 

forbruksuke. Samtidig er det etablert en egen scenario-modell for situasjon med 

hagevanning, som er den mest kritiske situasjonen for kapasiteten i vannforsyningssystemet.  

Figur 11 viser den oppdaterte nettmodell, mens Figur 12 viser målesoner. 

 

Figur 11 Oppdatert nettmodell med statistikk 
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Figur 12 Målesoner med statistikk for teoretisk forbruk 

 

• Videre arbeider: 
o Kvalitetssikring og kalibrering 

- Gjennomgang av inngangsdata i modellen. Ruhet og indre dimensjon på 

ledninger bør gjennomgås og avstemmes mot eksisterende Epanet modell 

og Gemini VA.  

- Nettverkstopologi og trykksoner må kvalitetssjekkes. 

- Kontrollere modellberegninger mot en forbruksperiode (døgn/uke) fra 

sonemålerne i overvåkningssystemet. 

- Kalibrere modellen mot trykkmålinger fra overvåkningssystemet og 

tappetester ute på ledningsnettet. 

o Optimalisering av drift. 

- Lekkasjereduksjon. 

- Regulering av pumper og basseng.  

- Vurdering av trykknivå 

- Soneinndeling – ny vurdering. 

- Teoretisk forbruk pr vannsones, sammenlignet med målt/simulert forbruk. 

- Oppholdstid i systemet, vannkvalitetsvurderinger. 

o Simulering av ulike hendelser 

- Flaskehalser i systemet ved høyt forbruk. 

- Simulering av brannslukking kombinert med ulike driftssituasjoner. 

- Bruke sonekoeffisienter for å teste ulike dimensjonerende hendelser 

inklusive vanning. 
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- Slukkekapasitet/restkapasitet i ulike deler av nettet hvor samlet kapasitet 

vurderes (både direkte fra kilde og fra evt. basseng). 

- Utbyggingsområder – simulering av tilgjengelig kapasitet. 

o Presentasjon av beregningsresultater 

- Når modell er avstemt og kvalitetssikret kan eventuelt Gemini VA 

oppdateres med hensyn til hvilke ledninger som er med i modell eller ikke 

og hvilke ledninger/noder som var nødvendig å editeres/endres manuelt 

for å få et sammenhengende nett (korrekt topologi).  

- Resultater fra modellberegninger (normaltrykk, vannhastighet, normal 

forsyningsretning m.m.), kan legges inn som informasjon i Gemini VA.  

- Produsere temakart og gjøre tilgjengelig modellresultater over 

brannvannskapasitet, restkapasitet i nettet, etc. 
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6.4 Beregningsresultater fra nettmodell 
 

6.4.1 Vannsoner og trykksoner  
 

Vannforsyningssystemet deles i ulike trykksoner avhengig av ulike områders høyde over 

havet. Målsetningen er at statisk trykk på det kommunale hovedledningssystemet skal være 

mellom 30 og 80 mVs. Høydebassenget på Midtås er utgangspunkt for trykknivået i 

størstedelen av Sandefjord. Det er imidlertid trykkøkning og reduksjon til ulike områder, slik 

at trykknivået grovt sett kan inndeles som følger: 

- Lavtrykksone I (kote 75) – Reduksjonsventiler til Sentrum og lavtliggende 

områder 

- Lavtrykksone 2 (kote 90) – Reduksjonsventil til mellomliggende områder 

- Normaltrykk (kote 115) – Høydebassenget på Midtås 

- Høytrykksone 1 (kote 125) – Trykkøkning Skolmerød, Øvre Mosserød, Åbol 

- Høytrykksone 2 (kote 165) – Trykkøkning Hunstok/Orerød 

Det er imidlertid behov for en gjennomgang av trykknivået i ulike soner i forbindelse med 

arbeidet for å redusere lekkasjenivået på vannledningsnettet.  

 

Figur 13 Trykksoneinndeling og forhold ved normalt forbruk og i en sommersituasjon med hagevanning 
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6.4.2 Flaskehalser i vannforsyningen 
 

Vann-nettberegninger med maksimal belastning av ledningsnettet, f.eks forbrukssituasjonen 

i et døgn med mye hagevanning, viser flaskehalsene i systemet.  

 

Figur 14 Flaskehalser i ledningsnettet (friksjonstap [m tap / km]) 

Flaskehalsanalysen viser ledningsstrekk med størst belastning og derav høyt trykkfall. Disse 

er stort sett eldre ledninger av mindre gode materialer, kombinert med store vannmengder. 

Tiltak må gjennomføres for å styrke forsyningssikkerheten. 

- Hovedforsyningen Mosserød – Midtås 

• Delvis oppgradert via Saneringsplan Avløp 

• Resterende traseer vurderes i kap 11   

- Forsyningen inn i den reduserte delen av Sone 3, Sentrum, i Nedre Movei 

• Oppgraderes i 2015 ifm tiltak i Saneringsplan Avløp 

- Bugårdsbakken 

• Oppgraderes i 2015 ifm  tiltak i Saneringsplan Avløp  

- Sone 7, Gjekstadveien 

- Framnesveien v/Vindal 
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- Forsyningssystemet rundt Krokemoveien/Krokenskogen 

- Sone 4, ved Grans Bryggeri 

- Raveien ved Skolmerød 

• Forsterket ledningsnettet i 2011 – ytterligere tiltak unødvendig 

- Sone 2, v/Store Bergan skole og Båtstangveien 
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7 Brannvann 
 

7.1 Dimensjoneringskrav til brannvannskapasitet  
 

Dimensjoneringskravene settes i Plan- og bygningsloven; 

• Boligområder:    20 l/s 

• Sentrum- og næringsområder: 50 l/s 

I veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, poengteres det at det er 

kommunens ansvar å sørge for at vannforsyningen fram til tomtegrense er tilstrekkelig til å 

dekke slukkevannsbehovet i tettbygd strøk og tilby sprinklervann i sentrum- og 

næringsområder, uten at mengder spesifiseres.  

De fleste branner slukkes ved bruk av brannvesenets tankbiler, men ved større branner vil 

det også være behov for uttak av vann fra hydranter på ledningsnettet. 

Slokkevann fra vannledningsnett – forslag til tilnærming. 

•    0 l/s: spredt bebyggelse med tankbildekning 

• 20 l/s: eneboliger større enn 8 m avstand, rekkehus med god sikring 

• 50 l/s: næringsområder, sentrum mv. inkl. sprinkleruttak 

- NB: sprinklervann + vanlig slokkevann skal ikke slås sammen 

• Trykk min 1 bar (helst 2 bar for uttak over 20 l/s, f.eks. 2 x 25 l/s) 

• Varighet min. 1 time (50 l/s i 1 time = 180 m3) 

• Evt. andre slukkevannskrav etter nærmere brannteknisk vurdering 

- når tilgjengelig kapasitet er mindre enn standardkrav 

- ved større tiltak etter PBL / spesielle anlegg 

• Vurdér også alternative slukkevannskilder (sjø, innsjø, lokale basseng) 

 

7.2 Beregninger av brannvannskapasitet – Dekningskart brannvann  
 

Kommunen er pålagt å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse for vannforsyningen. En 

viktig del av dette er å vurdere behovet for brannvann i ulike deler av kommunen. Det er 

utført beregninger med EPANET-modellen over vannforsyningssystemet i Sandefjord.  Figur 

15 viser teoretisk brannvannskapasitet i uttakspunkter på ledningsnettet når det samtidig er 

tatt høyde for at ingen deler av ledningsmnettet skal være trykkløst. Brannvannsdeknings-

kartet vil være til god hjelp for brannvesenet og kommunen ved spørsmål om tilgjengelige 

mengder vann i ledningsnettet. 
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Figur 15 Dekningskart for brannvann – beregnet potensiell slukkekapasitet for hydranter og brannventiler 
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Brannvannsdekningskartet viser at det i Sandefjord generelt er slukkevannskapasitet 

tilpasset de ulike områders krav iht. PBL. Oppdimensjoneringstiltak gjennomført i forrige 

hovedplanperiode har gitt nærings- og sentrumsområdene tilfredsstillende kapasitet. Det er 

imidlertid ønskelig å forsterke overføringsledningen fra Mosserød mot Pindsle og i 

Krokemoveien for å styrke kapasiteten i Pindsleområdet samt bedre overføringskapasiteten 

dersom Vestfold Vann-inntaket på Skolmar faller bort i perioder.  

 

7.3 Vannforsyning til sprinkleranlegg 
 

Regelverket for dimensjonering av sprinkleranlegg for brannbekjempelse setter store krav til 

den kommunale vannforsyningen. Kommunen fastsetter høyeste grense for levering og trykk 

for de aktuelle områdene der sprinkleranlegg er aktuelt. Dette gjelder industriområder, 

skoler, sykehjem eller sentrumsbebyggelse. 

Ved forespørsler om etablering av nye sprinkleranlegg beregner kommunen ved hjelp av 

nettmodellen de trykk og vannmengder som kan tilbys på kommunal ledning. Utbyggeren 

må da i tillegg selv beregne og dimensjonere egne ledninger og sprinkleranlegget slik at det 

kan oppfylle de kravene som stilles til det aktuelle bygget. 

Enhver abonnent har rett til å koble sprinkleranlegg til vannforsyningssystemet, men 

kommunen kan ikke garantere forsyningssikkerheten og kapasiteten til enhver tid. Det er 

tiltakshavers ansvar å sørge for at myndighetenes krav til brannsikring er ivaretatt, også i de 

tilfellene der kapasiteten for sprinkling ikke er tilstrekkelig, slik at nødvendig sikring må 

ivaretas med alternative tiltak, for eksempel med vannforsyning fra eget basseng. 

Det finnes en rekke private sprinkleranlegg i ledningsnettet, men det er usikkert om det 

finens en fullstendig oversikt over disse. Dette bør kartlegges i f.eks Gemini VA. Det største 

anlegget i kommunen ligger på Hasle. Anlegget har et krav om 80 l/s mot 25-30 mVS i trykk 

på høyeste spinklerhode. 

Eiere av sprinkleranlegg pålegges jevnlig kontroll av anleggene. Ved kontroll av 

forsyningssikkerheten anbefales det at det ikke tillates tappeprøver til full kapasitet, men at 

det i samråd med kommunen tappes slik at trykkfall og maksimal kapasitet kan 

modellberegnes.  

Gode rutiner for drift og vedlikehold av vannledningsnettet er avgjørende for å sikre at den 

oppgitte mengde slukkevann er tilgjengelig. 
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8 Vannkvalitet 
 

Drikkevann skal, når det leveres til mottakeren, være hygienisk betryggende, klart og uten 

fremtredende lukt, smak eller farge. Vannet fra Vestfold Vann IKS tilfredsstiller alle 

kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften. Årsrapport for vannkvalitet i Sandefjord 

kommune viser at kvaliteten på drikkevannet ivaretas i det kommunale ledningsnettet før 

abonnentene mottar vannet. 

 

8.1.1 Analyseresultater Vestfold Vann IKS 
 

Vestfold Vann følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann 

og behandlet vann på de to vannbehandlingsanleggene på Eidsfoss og Seierstad. I tillegg til 

egne analyser blir vannprøver sendt til eksternt godkjent laboratorium som foretar analyser 

og rapporterer.  

Tabell 5 Analyseresultater på Vestfold Vanns vannbehandlingsanlegg (prøveuttak 13.04.2015) 

råvann rentvann råvann rentvann

Koliforme bakterier/100ml <1 <1 <1 <1

E-coli/100ml <1 <1 <1 <1

Kimtall /ml <10 <10 <10 <10Clostridium 

perfringens/100ml <1 <1 <1 <1Intestinale 

enterokokker/100ml <1 <1 <1 <1

PH 6,6 7,7 7,3 7,9

Turbiditet FNU 0,36 0,18 0,34 0,27

Farge mg/l Pt 31 3 13 12

Ammonium-nitrogen mg N/l <0,002 0,009

Nitritt-nitrogen mg N/l <0,002 <0,002

Aluminium µg /Al/l 131 35 30 31

Alkalitet mmol/l 0,67 0,64

Kalsium mg Ca/l 9,28 14,0

Parameter Seierstad Eidsfoss

 

http://www.viv.no/analyseresultater/analyseresultater-article29-121.html 
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8.1.2 Analyseresultater Sandefjord kommune 
 

Sandefjord kommune følger en prøvetakingsplan av drikkevannet, der det blir tatt ukentlige 

prøver på Midtås høydebasseng, mens det på de øvrige 24 prøvetakingspunktene tas 6-7 

prøver hvert år.  I 2014 ble det totalt tatt ut 206 vannprøver av drikkevannet i Sandefjord. 

Tabell 6 Årsrapport for drikkevannskvaliteten i Sandefjord for 2014 

Parameter Benevning
Krav Utført snitt median maks min Grenseverdi

Farge mg/l Pt 200 206 4,6 4 41 2 20

Lukt 32 32 1 1 1 1 1

Smak 32 32 1 1 1 1 1

Turbiditet FTU 200 206 0,16 0,1 4,2 0,1 4

Clostridium perfringens 32 32 0 0 0 0 0

E.coli 32 32 0 0 0 0 0

Intestinale enterokokker 32 32 0 0 0 0 0

Kimtall  22° C 200 206 12 0 300 0 100

Koliforme bakterier 200 206 0 0 0 0 0

Ammonium µg/l 32 32 27 28 40 5 500

Konduktivitet mS/m 32 32 11 11,2 11,8 9,6 250

pH 200 206 8 7,9 9,7 7,5     6,5-9,5

Nitritt µg/l 32 32 3,3 2,5 6,6 2 50

Aluminium µg/l 32 32 27 28 40 5 200

Nitrat µg/l 4 3 383 380 400 370 10000

Sulfat mg/l 4 3 2,2 2,4 2,6 1,7 100

Klorid mg/l 4 3 9,4 9,4 9,7 9,1 200

TOC mg/l 4 3 2,8 2,9 3 2,6 5

Fluorid mg/l 4 3 0,05 0,05 0,05 0,05 1,5

Kalcium mg/l 4 3 10,3 10 11 10 25

Jern µg/l 4 3 1,9 1,9 2,4 1,4 200

Bly µg/l 4 3 0,09 0,11 0,12 0,04 10

Kadmium µg/l 4 3 0,02 0,02 0,02 0,01 5

Kobber µg/l 4 3 0,5 0,5 0,7 0,3 1000

Kvikksølv µg/l 4 3 0,001 0,001 0,001 0,001 0,5

Nikkel µg/l 4 3 0,12 0,12 0,16 0,08 20

Antall Prøver Prøveresultater

 

Årsrapporten viser gjennomgående god vannkvalitet i vannforsyningssystemet. Det har vært 

noen prøver utenfor grenseverdien for kimtall. Disse tilfellene var for prøver tatt på skoler i 

forbindelse med ferieavvikling som har gitt stillestående vann. Prøvepunktene er nå flyttet, 

og vaktmestere spyler ut på skolene etter ferieavvikling. 

Forhøyede verdier på farge, kimtall og turbiditet skyldtes endringer i vannstrømmen på 

Sandefjords eget ledningsnett ifbm omlegging av Vestfold Vann IKSs hovedvannledning. 

Prøve med høy pH-verdi ble på Langestrand. Det er mistanke om at dette skyldes tæring på 

stikkledningen(betong) som leder til pumpestasjonen der prøven er tatt.  
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8.1.3 Forhold knyttet til vannkvalitet 
 

8.1.3.1 Bruk av asbestsement rør i vannledninger 

 

Sandefjord kommune har en liten andel asbestledninger (Ø < 250 mm) i ledningsnettet, ca 

18 km. Disse ledningene har kort restlevetid pga. innvendig tæring, og er vedtatt rehabilitert 

med ca 1 km pr år. Sandefjord har mye mindre andel av denne ledningstypen enn mange 

andre kommuner i landet. 

Det har vært noen innslag i riksmedia knyttet til ulemper for abonnenter ved at 

hovedledningsnettet består av asbestsement. I følge fagmiljøet innen vannkvalitet og helse 

(Folkehelseinstituttet) er det ikke påvist at asbestsement i drikkevannsledninger medfører 

helseskader for abonnenter som drikker vannet. Det kan med andre ord ikke sammenlignes 

med asbest som kommer til lungene via støv i luft. 

Basert på dette anses ikke asbestsementrør i ledningsnettet som noen helsefare for 

abonnenter i Sandefjord vannverk. 

 

8.1.3.2 Diffusjon gjennom vannledninger 

 

Det er kjent at ved bruk av PVC og PE kan enkelte stoffer fra grøftemassene diffundere 

gjennom ledningen og gi smak eller lukt til rentvannet. For eksempel gjelder dette diesel 

som kan trenge gjennom plast rør og i verste fall gi smak/lukt på rentvannet som 

abonnentene kan merke. 

Derfor gjelder det at ved legging av ledninger i områder som kan inneholde forurensede 

masser (for eksempel områder forurenset av drivstoff eller tidligere avfallsdeponier, 

fyllplasser mv) bør det tas forbehold om dette. I Sandefjord ble dette gjort for eksempel ved 

omlegging av ledning i Hegnaveien. Et PE rør med metallkappe ble da benyttet for å sikre 

mot diffusjon. Dette pga.at det var usikkerhet knyttet til innholdet i massene i området. 

Det er så vidt vi kjenner til ikke klager knyttet til diffusjon gjennom ledninger i Sandefjord, 

men kommune må vurdere dette hver gang det er aktuelt med arbeider i områder med 

forurenset grunn. 
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8.1.3.3 Forurensning av drikkevann som følge av trykkløst nett/undertrykk 

 

I den senere tid er det i VA miljøet økt fokus på forurensing av drikkevann som følge av 

forurensning av drikkevannet fra avløpssystemet. Vann og avløpsledninger ligger ofte i 

samme grøft. Ved undertrykk i nettet kan avløpsvann bli sugd inn i vannledningsnettet 

gjennom utette punkter som muffeskjøter, lekkasjepunkter eller brannventiler av kuletypen. 

Spesielt er brannventiler av kuletypen utsatt pga. disse vil åpne og slippe inn vann ved 

relativt lite undertrykk 2-3 mVS. Hvis kummen er fylt med vann vil forurenset vann føres 

direkte inn i vannledningsnettet.  

Det er bla i Trondheim kommune gjennomført en undersøkelse hvor sammenheng mellom 

arbeid i ledningsnett (som medførte trykkløst nett) og tilfeller av sykdom hos abonnenter i 

nærområdet ble undersøkt. Denne viste økt hyppighet av magesykdom i forbindelse med 

slike arbeider. All erfaring tilsier at denne typen hendelser også skjer i Sandefjord vannverk 

med påfølgende sykdom hos abonnenter. Ved vanlige prøvetakingsrunder vil svært sjelden 

denne type forurensning bli påvist, pga. begrenset antall prøvepunkter og prøvefrekvens. 

Tiltak for å hindre innsug av forurenset vann i drikkevannsledninger er følgende: 

• Tosidig forsyning/bassenger i nettet for å opprettholde trykket i nettet (redusere 

antall endeledninger) 

• God drenering i alle kummer 

• Brannventiler av kuletypen utstyres med tilbakeslagssikring (lokk) 

• For nye brannventiler velges stengbar type 

• Gode rutiner for utførelse av ledningsreparasjoner, utspyling og desinfeksjon 

• Dette er tiltak som er behandlet i forrige hovedplanperiode, men som også tas med 

videre i handlingsplanen til Hovedplan Vannforsyning. 

 

8.1.3.4 Endeledninger 

 

I ledningsnettet vil det forekomme endeledninger i ytterkanter og mot stengte ventiler mot 

soneskiller, etc. Vannforbruket kan være lavt og dette medfører at vannalderen kan bli 

meget høy. Dette kan gi redusert vannkvalitet. I støpejernsrør kan det oppstå korrosjon og 

utfelling av jern. Dette kan gi seg utslag i ”rødt vann”. 

For alle typer ledninger kan det dannes belegg og slam i ledningsnettet pga biologisk 

aktivitet. Generelt kan det oppstå misfarging av vann og også endringer av smak.  

Det beste tiltaket for å unngå/redusere denne problematikken er å etablere ringledninger 

der dette er mulig. Andre tiltak er regelmessig utspyling iht. kommunens spyleplan. 
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I forrige hovedplan fra 2005, ble dette problemet tatt tak i, og det er nå etablert flere 

ringsystemer/sammenkoplinger bl.a. mot Larvik på Jåberg og Hem, sjøledning fra Østerøya 

til Vesterøya og på Haneholmveien. Det vil også i denne planen vurderes mulige løsninger for 

å redusere antall endeledninger ved å etablere ringsystemer. Dette gir i tillegg til bedre 

vannkvalitet også økt sikkerhet og fleksibilitet i forsyningen. 

 

8.1.4 Oppsummering vannkvalitet 
 

Vannkvaliteten i rentvannet i Sandefjord er generelt god. Det er relativt få klager på dårlig 

vannkvalitet i nettet og prøvene ligger innenfor krav i Drikkevannsforskriften. 

Prøvetaking gjennomføres med prøvefrekvens i tråd med Drikkevannsforskriften. 

Tiltak for å forbedre vannkvaliteten i kommunens vannledningsnett vil være å redusere fare 

for innsug av forurenset vann, utarbeide spyleplaner og planmessig spyle ledningsnettet, 

redusere antall endeledninger og modellberegne vannkvalitet, alder og fordeling i 

vannforsyningssystemet. 
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9 Rehabilitering av ledningsnett 
 

Vannledningsnettet i Sandefjord består av ca. 350 km kommunale ledninger. De eldste 

ledningene i vannforsyningssystemet som fortsatt er i drift er fra 1870. 

Gjennomsnittsalderen for ledningene er imidlertid 36 år. Dette er fordi det startet en stor 

utbygging etter krigen, med en topp på 1970-tallet. Alderssammensetningen og 

materialfordelingen vises i Figur 16.  

 

Figur 16 Vannledningsnettets alderssammensetning og materialfordeling 

Utskiftingstakten har i gjennomsnitt de senere år vært ca 1 %, se Figur 17. For å holde tritt 

med forfallet i ledningsnettet bør utskiftingstakten være minst 1 %.  

 

Figur 17 Utskiftingstakt for vannledningsnettet 
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9.1 Rehabiliteringsbehov 
 

Utskifting, rehabilitering og vedlikehold av vannledningsnettet er avgjørende for å sikre en 

tilfredsstillende vannforsyning til innbyggerne i Sandefjord. Et aldrende vannledningsnett 

øker lekkasjeandelen, faren for brudd og forurensning av drikkevannet.  

Ved utskifting av vannledninger prioriteres det etter materialteknisk tilstand, forventet 

levetid og driftsmessige forhold. Det viktigste tiltaket for å redusere lekkasjeandelen er 

utskifting av gamle utette ledninger. 

Utskiftingsbehovet på vannettet er vurdert med tanke på eksisterende materialtyper og 

alder.  Metoden som er brukt er en forenkling av Sintefs LTP (langtidsplanlegging) metode. 

Ledningsnettet deles inn i grupper etter material og alder, og som dermed har lignende 

nedbrytningshastighet. Vannforsyningssystemet er inndelt i materialgrupper som er gitt en 

midlere levetidsantagelse, se Tabell 7. Levetidsforventningen for en materialgruppe er slik at 

100 %-verdien er minstealderen alle ledninger i en gruppe overlever. 50 %-verdien er 

gjennomsnittsalderen gruppen antas å nå. 10 %-verdien er alderen som bare 10 % av 

ledningene i en gruppe overlever. Utskiftingsstrategien bestemmes utfra 

overlevelsesfunksjoner for avløpsledningene basert på erfaringer fra andre kommuner, 

byggestandarder og eksisterende utskiftingspraksis i Sandefjord. 

Tabell 7 Levetidsforventning for ulike materialgrupper i vannledningsnettet 

Lengde Andel

100 % 50 % 10 %

1 SJK Duktilt støpejern 41 206 11.7 1996 15 70 125 175

2 SJG Grått støpejern 99 258 28.3 1953 58 50 95 135

3 PVC1 PVC før 1980 48 195 13.7 1973 38 45 115 155

4 PVC2 PVC 1980- 72 586 20.7 1994 17 50 125 175

5 PE1 PE før 1980 3 417 1.0 1974 37 45 115 155

6 PE2 PE 1980- 52 732 15.0 1995 16 50 125 175

7 MST Stål 7 026 2.0 1930 81 50 120 175

8 MGA Galvanisert stål 1 880 0.5 1954 57 25 50 75

9 BTR Betong trykkrør 50 85 110

10 AAS1 Asbestsement, Ø<=150) 17 857 5.1 1969 42 15 25 45

11 AAS2 Asbestsement, Ø> 150) 6 889 2.0 1972 39 50 85 110

Tot 351 048 100.0

Nr Gruppe Gemini VA definisjon Alder for gruppe Levetidsforventning [ år ]

[ m ] [ % ] [ år ] [ alder ]
MIDDELS

 

Ledninger lagt fram til 1960-tallet er hovedsakelig av grått støpejern. Generelt sett kan det 

sies at grå støpejernsrør lagt i etterkrigsperioden preges av dårlig materialkvalitet. Fra 1960-

tallet ble det lagt mye asbestsementrør før PVC-rørene kom på 1970-tallet. I den senere tid 

har rørkvaliteten forbedret seg med nye rørtyper av duktilt støpejern og bedre plastkvalitet. 

Ved utskifting av ledninger er det viktig å prioritere asbestsement av mindre dimensjoner, 

grått støpejern og 1. generasjons PVC og duktilt støpejern. 
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Innenfor gjeldende budsjettrammer har Sandefjord kommune siden 2004 gjennomsnittlig 

rehabilitert ca. 1 % av vannledningsnettet pr år, tilsvarende 3.5 km. Dersom denne 

utskiftingstakten opprettholdes vil rehabiliteringen kunne holde tritt med forfallet i 

ledningsnettet.  

I forhold til rørenes levetidsantagelse vil det være riktig å forsere utskiftingen av 

asbestsement (AAS < Ø200) og galvanisert stål (MGA) før grått støpejern (SJG) og PVC eldre 

enn 1980 prioriteres. Det er allikevel viktig å fokusere på tilstanden til de eldre 

hovedledningene i SJG.  

Det finnes pr 2014 fortsatt ca 2 km MGA og 18 km AAS < Ø200. I forrige hovedplan ble det 

fastsatt en utskiftingstakt på 1 km/år. Det foreslås at denne opprettholdes for å sikre 

utskiftingen av disse materialene.  

 

Strategien fremover for rehabilitering av vannledningsnettet: 

• Rehabilitering / Tilstandsvurdering av hovedledninger i store dimensjoner SJG.  

• Rehabilitere AAS av små dimensjoner (ca 18 km) med 1 km/år.  

• Skifte ut MGA-ledningene.  

• Skifte SJG i forbindelse med avløpssanering. 

• Samkjøre rehabilitering av vannledninger med utbygging av annen infrastruktur samt 

saneringsarbeider på avløpsledninger.  

• Vurdere pålegg om rehabilitering av stikkledning (galvanisert stål)  

o registrere private stikkledninger - material, årstall, etc. 

o utrede behov for pålegg om tetthetsdokumentasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

  



          - 59 - 
Hovedplan Vannforsyning, Avløp og Vannmiljø – Delprosjekt 2 - Vannforsyning 

 

10 Lekkasjevann 
 

10.1 Lekkasjemengder i Sandefjord 
 

Lekkasjemengdene i norske vannverk er betydelige. På landsbasis forsvinner minst 30 %, 

kanskje oppimot 40 % av drikkevannet på veien fra vannbehandling til kranen hos 

abonnentene. Kostnadene forbundet med dette er betydelige, både til produksjon, transport 

og rensing av lekkasjevann på avløpsrenseanlegget.  

For Sandefjord kommune betyr lekkasjevannet kostnader i form av vannkjøp fra Vestfold 

Vann, mens vi mister vannet i ledningsnettet før det når forbruker. 

Sandefjords lekkasjemengder sammenlignet med de andre kommunene i Vestfold Vann  IKS 

har vært lavt (Kapittel 5.4). Figur 18 viser totalforbruket og lekkasjeprosenten i Sandefjord 

siden år 2000. Sandefjord har frem til 2008 hatt gode resultater. De senere år har imidlertid 

lekkasjene steget betydelig, noe som indikerer at det er behov for å intensivere innsatsen for 

å begrense utlekkingen fra vannledningsnettet. 

 

Figur 18 Lekkasjetall i Sandefjord 
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I forbindelse med utarbeidelse av Hovedplan Vann for Vestfold Vann IKS i 2010, ble det 

vurdert optimalt lekkasjenivå i Vestfold Vanns forsyningsområde, dvs det nivå der det totalt 

sett koster mer å redusere lekkasjene ytterligere enn besparelsen for lekkasjevannet. 

Vestfold Vanns IKSs Hovedplan Vann definerer det økonomisk gunstigste lekkasjenivået med 

dagens vannpris og kostnader til lekkasjeleting, til 20 %. Dette er i samsvar med 

målsetningen i Sandefjord kommune. 

 

Figur 19 Økonomisk lekkasjenivå i Vestfold Vann IKSs forsyningsområde 

 

10.2 Reduksjon av  lekkasjemengdene 
 

10.2.1 Lekkasjeberegningsmetodikk 
 

Metoden for lekkasjeberegning vil forbedres ved å ta i bruk IWAs (International Waterworks 

Association) Bunn-opp minimum nattforbruk metode. Det er viktig å kartlegge alle kjente 

uttak. Metoden kan benyttes for kontinuerlig overvåkning basert på målt nattforbruk 

sammenlignet med teoretisk nattforbruk i aktuelt område. Daglige rapporter utarbeides 

automatisk i eget WEB-basert rapporteringssystem. 
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10.2.2 Lekkasjekontroll og lekkasjemålinger for Sandefjord 
 

Sandefjord kommune får utført en aktiv lekkasjekontroll og målinger av Vestfold Vanns 

lekkasjesøketeam. Disse utfører jevnlig lekkasjemålinger og lekkasjekontroll i Sandefjord.   

Det kommunale ledningsnettet i Sandefjord kommune er på ca. 350 km, mens det private 

stikkledningsnettet ar anslått til ca. 270 km (antatt 20 m stikkledning). Figur 20 nedenfor 

viser at det påvises relativt flere brudd pr km privat vannledning enn kommunale 

vannledninger.  

 

Figur 20 Påviste brudd/lekkasjer i Vestfold Vanns forsyningsområde 

Ved påvisning av lekkasjer kan man generelt si at kommunale lekkasjer avdekkes raskt og 

repareres hurtig, mens for de private lekkasjene går det lenger tid. Lekkasjereduksjon ned 

mot målet på 20 % lekkasjevann, oppnås ikke uten betydelig utbedring på de private 

stikkledningene.  

En undersøkelse ble foretatt på påviste kommunale brudd/lekkasjer registrert i 2011. Med 

utgangspunkt i Meldt dato i dagboka i Gemini VA, ble alle brudd sammenlignet med 

forbrukstrenden i driftsovervåkningssystemet. Lekkasjens størrelse ble bestemt sammen 

med varigheten av denne til den ble reparert.  

For 41 kommunale lekkasjer registrert i 2011, ble tapet beregnet til ca 70 000 m3. Dette 

utgjør ca. 3 % av den totale vannmengden på 2,52 mill. m3 som ikke kan gjøres rede for i 
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vannbudsjettet for 2011. Dette tyder på at høy lekkasjeprosent ikke kommer fra brudd som 

oppdages, men fra lekkasjer (kommunale og private) som ikke oppdages. 

Det må derfor iverksettes nøyere kartlegging for å overvåke vannforbruket og lokalisere 

unaturlig høyt vannforbruk. 

 

10.2.3 Sanering 
 

Dårlige ledningsmaterialer som erfaringsmessig har mye lekkasje må saneres. Dette er det 

viktigste tiltaket for å redusere lekkasjevannet.  

Tabell 8 Ledningsmateriale og bruddstatistikk. 

Material Lengde (m) % av tot 

lengde

DBR               

siste 10 år

Ant brudd pr 

km ledn

PVC 120879 34.73 % 27 0.22

PE 54496 15.66 % 33 0.61

Støpejern,grått 101592 29.19 % 145 1.43

Asbest-sement 24926 7.16 % 17 0.68

Støpejern,duktilt 36707 10.55 % 8 0.22

Galvanisert stål 2163 0.62 % 15 6.94

Stål 7026 2.02 % 10 1.42

Totalt 347793 65.2 % 228 0.66  

 

Figur 21 Bruddstatistikk siste 10 år 
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Det anbefales å skifte ut alle ledninger av galvanisert stål (MGA), forsere utskiftingen av 

eternitt-ledninger av mindre dimensjoner (AAS < 200 mm) og prioritere rehabilitering av 

ledninger av grått støpejern (SJG) i kombinasjon med avløpssanering.  

 

10.2.4 Lekkasjereduksjonsplan 
 

For å redusere lekkasjenivået og synliggjøre konsekvenser skal hver enkelt av Vestfold Vanns 

medlems-kommuner utarbeide en egen «lekkasjereduksjonsplan». Hensikten med denne 

planen er å vise hvordan Sandefjord kommune skal gå fram for å redusere lekkasjene til 20 

%.  

I tillegg til å belyse rehabiliteringsbehovet, vil lekkasjereduksjonsplanen gi en detaljert 

vurdering av metode for lekkasjeberegning og knytte denne opp mot målinger og rapporter i 

driftskontrollsystemet for å bedre lokalisere hvor i ledningsnettet det sannsynligvis lekker ut 

vann. Vannforbruket hos ulike abonnenter må undersøkes for å gi et bedre teoretisk 

grunnlag for å anslå lekkasjestørrelsen. Vannforbruket som måles må kvalitetssikres ved 

rutiner for tilsyn av vannmålere.  

Undersøkelser viser at det gjennom optimalisering av trykknivået i vannledningsnettet er 

mulig å oppnå lekkasjereduksjon. Trykkreduksjon er vanligvis det mest økonomiske 

strakstiltaket man kan iverksette for å redusere lekkasjetapene. Før justering av trykksoner 

bør imidlertid nettanalyser utføres for å teste at abonnentene får tilstrekkelig trykk.  

Vannsonene er delvis store og uoversiktlige. En oppdeling av disse er ønskelig for bedre å 

kunne overvåke variasjoner i forbruket og lettere oppdage lekkasjer. Installering av flere 

vannmålere som knyttes mot driftsovervåkningssystemet bidrar til økt oversikt over 

fordelingen av vannforbruket. Analyser og beregninger i vannett-modellen er nødvendig for 

å kartlegge muligheten til å oppdele de 10 vannsonene i mindre og mer oversiktlige 

forbrukssoner.  

Lekkasjereduksjonsplanen vil konkretisere hvilke tiltak som må gjennomføres på 

ledningsnettet for å kunne nå målet om 20 % lekkasjevann. Med dagens lekkasjenivå på ca. 

35 %, tilsvarer måloppnåelse en reduksjon i vannforbruk på 1 mill. m3. Dette tilsvarer med 

dagens leveringsbetingelser et potensiale for sparte utgifter til vannkjøp fra Vestfold Vann 

på ca. 3.5 mill. kr/år. Det er dermed grunnlag for betydelige investeringer i 

lekkasjereduserende tiltak. Nåverdi-beregning viser at det kan investeres 35 mill. kr i dag for 

å spare 3.5 mill. kr/år i 20 år fremover. Lekkasjereduserende tiltak prioriteres de nærmeste 5 

årene ved å øke innsatsen på renovering av dårlige ledninger, utbygge vannsoneinndelingen, 

optimalisere trykknivået og utvikle overvåkingen av lekkasjesituasjonen. Ressursene og 

bemanningen må styrkes for å gjennomføre disse tiltakene. 
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11 Forsyningssikkerhet – Hovedvannforsyningen fra Vestfold 
Vann via hovedledninger på Mosserød og Midtås 
høydebasseng 

 

Et vannverk skal ha kapasitet til å levere vann kontinuerlig i dag og i fremtiden, og det skal ha 

stor sikkerhet med hensyn til både kvalitet og leveringsbrudd. Kvalitet sikres ved et 

behandlingsanlegg. Leveringsbrudd kan oppstå ved brudd på hovedtilførsel, havari i pumper, 

stopp på grunn av vedlikehold etc. 

Høydebasseng er det element i systemet som benyttes til å gi en stabil forsyning for alle 

tenkbare uhell i hovedsystemet. Ved å plassere bassengene riktig, vil de også gi en 

stabilisering av trykket i nettet. 

Andre elementer som bidrar til sikkerhet er tosidig forsyning og omkjøringsmuligheter. 

 

11.1 Høydebasseng 
 

Høydebasseng er et viktig element i et vannforsyningsanlegg som skal dekke følgende 

funksjoner: 

- Utjevne variasjoner i forbruket over døgnet (utjevningsvolum) 

- Inneholde vann til brannslukning (brannvannsvolum) 

- Sikre forsyningen ved en driftsstopp på hovedtilførselen (sikkerhetsvolum) 

Et basseng skal fungere slik at produksjonen av vann fra vannverket blir noenlunde konstant 

over døgnet. 

Utjevningsvolumet i et ordinært døgn vil være avhengig av lekkasjemengden og 

industriforbruket. Utjevningsvolumet vil være 20 - 25 % av døgnforbruket i et normaldøgn. 

For Sandefjord antas utjevningsvolumet å være ca 25 % av et midlere døgnforbruk. 

Utjevningsvolumet vil være mindre enn sikkerhetsvolumet i Sandefjord og inkluderes i dette. 

Brannreserven inkluderes i sikkerhetsvolumet fordi det er svært liten sannsynlighet for at en 

brann oppstår samtidig med at bassengene er tomme som følge av et brudd i 

hovedforsyningen. 

Sikkerhetsvolumet må vurderes ut fra blant annet sannsynlighet for brudd i hovedtilførselen, 

antall kilder og mulig fleksibilitet, tidsforbruk for reparasjon av brudd, beredskap ved 

strømbrudd, parallelle hovedledninger, grad av overvåking etc. 
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11.1.1 Eksisterende situasjon 
 

Bassenget på Midtås har et volum på ca 15.000 m3. 

Midlere døgnforbruk i dag er ca 18 000 m3. Det vil si at bassenget på Midtås alene kan 

forsyne abonnentene med vann i 20 timer uten tilførsel fra Vestfold Vann, og at 

bassengdekningen er ca 0,83 ganger midlere døgnforbruk. 

Ovennevnte tall forutsetter imidlertid at bassenget er fullt. Bassenget på Midtås blir forsynt 

fra Vestfold Vanns ledningsnett via Mosserød pumpestasjon, som eies og drives av Vestfold 

Vann. Det er således Vestfold Vann som styrer pumpestasjonen på Mosserød og dermed 

også nivået i Midtås høydebasseng. 

 

11.1.2 Behov for bassengvolum 
 

Sandefjord har lavere bassengkapasitet enn de fleste kommunene i Vestfold Vann IKS. 

Bassengkapasiteten bør være ¾ av forbruket i et maksdøgn. Bassengvolumet i Sandefjord 

bør økes. 

Høydebassenget på Midtås kan i dag forsyne det sentrale ledningsnettet ved å åpne dagens 

sonegrenser mellom områder forsynt fra Skolmar og områder forsynt fra Midtås. 

Midtåsbassenget har en sentral plassering i nettet og gir god dekning for Sandefjord 

vannverk. En økning i bassengvolumet vil samlet sett gi størst nytte ved å plasseres i 

tilknytning til eksisterende høydebasseng på Midtås.  

Ut fra en samlet vurdering anbefales det at tiltak fra Hovedplan Vann (2004) videreføres, der 

bassengvolumet i Sandefjord økes. Det vil imidlertid være mest hensiktsmessig at den 

allerede klargjorte tomta på Midtås benyttes til å doble bassengkapasiteten til 30 000 m3. 

Dette vil gi betydelig forbedring av forsyningssikkerheten i vannforsyningen, slik at 

bassengdekningen blir 1.67 eller ca 40 timer i et midlere døgn ved dagens situasjon. Ut fra 

stipulert fremtidig vannforbruk vil dette representere en reserve på ca 30 timer ved midlere 

forbruk i 2053. To bassengvolumer vil også gi god fleksibilitet med tanke på drift og 

vedlikehold. 
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11.2 Hovedvannforsyning fra Vestfold Vann til Midtås 
 

Hovedledningene fra Vestfold Vanns pumpestasjon på Mosserød til Midtås høydebasseng er 

eldre ledninger i grått støpejern (Ø400 fra 1951 og Ø300 fra 1935). Kapasiteten på disse bør 

økes i takt med fremtidig behov. Eksisterende hovedledninger ligger meget ugunstig til - over 

private eiendommer og stedvis under eksisterende bygninger. Eventuelle brudd på 

ledningen vil gi store konsekvenser. Fremtidens ledningstraseer må legges i kommunal 

veigrunn, og koordineres med tiltak i Saneringsplan for avløp. 

Følgende er lagt til grunn ved vurdering av systemløsninger og traseer, planlagt ferdig i 2015: 

- Eksisterende pumpeledninger i dimensjon DN400 SJG og DN300 SJG 

forutsettes faset ut pga ugunstige traseer, materialkvalitet og alder. 

- 2 stk nye overføringslinjer fra Mosserød til Midtås høydebasseng. 

- Dimensjonering av ledninger velges ihht notat ”Overføringsledning Mosserød 

PST – Midtås HB”, Asplan Viak, 2011. Dvs. hovedledninger i duktilt støpejern; 

� Strekning A-B DN500 (600m + 610 m)  

• Strekning B gjenstår 

� Strekning C-D DN400 (ca 880 m + 530 m)  

• Koordineres med saneringsarbeider på avløp- og 

vannledninger. 

- Mulighet for trinnvis utbygging 

- Beredskapstiltak med mulighet for tilførsel via eksisterende DN400 SJG fra 

planlagt ny tilkobling på Vestfold Vanns hovedledning ved Hunstok til 

Mosserød PST. Dette vil gi en tosidig forsyning til Mosserød pumpestasjon. 
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12 Risiko og sårbarhet, Beredskap og Nødvannforsyning 
 

Hendelser og rutiner forbundet med risiko og sårbarhet i vannforsyningen, beredskap og 

nødvannforsyning er beskrevet i Sandefjord kommunes internkontrollhåndbok for teknisk 

etat, kap 7.  

 

12.1 Risiko og sårbarhet 
 

ROS-analyse for vannforsyningen er foretatt i 2007. Denne beskriver sårbare punkter i 

vannforsyningssystemet, bedrifter som kan forurense vannforsyningssystemet og hendelser 

som kan føre til forurenset vann/ikke noe vann på ledningsnettet. Tiltak er listet opp og mye 

er gjennomført. ROS-analysen bør oppdateres og innarbeides i kommunens øvrige system 

for risiko og sårbarhetsanalyser. 

 

12.2 Beredskap  
 

Sandefjord kommunes beredskapsplan for vannforsyningssystemet beskriver de viktigste 

forhold rundt vannforsyningen i Sandefjord og rutiner ved tenkte hendelser. Vestfold Vann 

leverer vann fra Seierstad eller Eikeren til Sandefjord ved uttakene på Skolmerød, Mosserød 

og Orerød. Disse tre uttakene vil etter utbyggingen av forsyningssikkerheten rundt Midtås, 

alle ha reserveforsyning. 

Det er etablert to tilkoplinger mot Larviks ledningsnett som gir tilgang til vann fra syd ved 

behov. Det bør undersøkes mulighet for tilkobling mot Stokkes ledningsnett i nord for å 

bedre forsyningssikkerheten i dette området. 

Vestfold Vann etablerte i løpet av 2012 nødstrømsforsyning på Seierstad 

vannbehandlingsanlegg og Mosserød og Orerød pumpestasjon, slik at beredskapssituasjonen 

i vannforsyningen til Sandefjord er meget god mht den mest kritiske hendelsen, strømbrudd.  

Sandefjord kommune har et mobilt nødstrømsaggregat, og tilkoplingsmulighet på alle 

trykkøkningsstasjoner. Ved strømbrudd kan vann fra Vestfold Vann og Midtås trykkøkes til 

høyereliggende deler av kommunen. 

Beredskapsplanen beskriver stengeplan for hovedledningsnettet og forsyningsledninger i 

kommunen. Denne må oppdateres etter tiltakene som gjennomføres på 

hovedledningsnettet rundt Midtås.  
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Krisesituasjon som beskrives, er scenariet der Vestfold Vann ikke kan levere vann. 

Tilgjengelige vannmengder i høydebassenget må da sikres og forbeholdes prioriterte 

abonnenter. Tilkobling mot Larvik kan benyttes sammen med utplassering av vanntanker. 

 

12.3 Nødvannforsyning 
 

Nødvannforsyningen er beskrevet etter en gjennomgang av status, rutiner, tilgjengelige 

ressurser og tiltak i perioden 2008-2011. Det er nå etablert et system for nødvannforsyning 

med varslingssystem, mobilt nødstrømsaggregat, vanntanker montert på tilhenger, tilgang til 

borebrønner (begrenset kapasitet), henting av drikkevann i Andebu og distribusjon av 

begrensede mengder nødvann via vanntanker på angitte tappesteder. Nødvannsforsyningen 

tar høyde for å forsyne institusjoner med totalt 130 m3/dag og befolkningen for øvrig med 3 

l/person/dag.  

 

Tiltak 

- Vannforsynings-ROS oppdateres, og innarbeides i kommunens øvrige system for 

ROS-analyser 

- Beredskapsplan oppdateres og kvalitetssikres 

- Stengeplan for hovedledningsnettet oppdateres. 

- Etablere tilkopling mot Stokke på endeledninger nord i kommunen 

- Nødvannforsyningen gjennomgås og tilgjengelige opplysninger samles 

- Gjennomføre beredskapsøvelser 
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13 Tiltak og handlingsplan 
 

Tiltaksplan med handlingsplan viser hvilke oppgaver som prioriteres innen fornying av 

ledningsanlegg, investeringsprosjekter for å styrke vannforsyningen og driftsrutiner. 

Utskiftingstakten holdes på om lag 1 %, samtidig som det settes av økte midler til 

nødvendige investeringer for å nå målsetningen om 20 % lekkasjeandel.  

 

Figur 22 Investeringstiltak Hovedplan Vannforsyning 
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Tabell 9 Tiltak og Handlingsplan – Hovedplan Vannforsyning (anslått kostnad mill. kr) 

Nr. Tiltak 2015 2016 2017 2018 

2019 

- 

2023 

  Hovedplan Vannforsyning           

V-1 Hovedforsyning fra Vestfold Vann - Midtås HB (tilkobling) 2,2         

V-2 Utvidelse høydebasseng Midtås (15.000 m3)   7,0 7,0     

V-3 

Inntaksledning Sentrum - Opprusting av ledning og RV/VM fra 

Dølabakken til Landstads Plass                                         (+ avløp 

Museumsgt - Orelund) 

    2,0     

V-4 Vardeveien fra Varden U-skole (SJG, Ø400 - 350 m)   2,5       

V-5 Jahredammen - Varden U-skole (SJG, Ø400 - 550 m)         4,0 

V-6 Husebygrenda - Vindal (SJG, Ø400 - 1.5 km)       5,0 5,5 

V-7 Rehabilitering Hasle-Mosserød (SJG,Ø375 - 1000 m), del 1 og del 2         4,4 

V-8 Utskiftning eternitt ledn (AAS) i små dim + (MGA), galvanisert stål   2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 

V-9 
Rehabilitering av dårlige materialer ihht LTP-analyse                                                                                                

- Rehab 1 km vannledning pr år à 5000 kr /m   
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

V-10 Sammenkobling på Skravestad     2,5     

V-11 
Hegna / Østerøyveien - fremtidig løsningsvalg på hovedtraseer.                                                                

Dårlige materialer og dårlig grunn 
      2,0   

V-12 
Oppdimensjonering ringledning i Ringveien (Feltspatveien - 

Krokemoveien) (Ø400 - 1.6 km) 
        11,2 

V-13 Oppdimensjonering Krokemoveien (Ø400, 650 m)    2,0 2,6     

V-14 
Nedre Movei - Forsyningen til reduserte del av Sone 3, Sentrum 

(Ø250, 150 m) 
0,6         

V-15 Framnesveien v/Vindal - Pronova       1,5   

V-16 
Sone 2, v/Store Bergan skole og Båtstangveien.                                                                               

(Kombinere med oppdeling av sone 2 & rehab AAS) 
  0,5       

V-17 Sone 7, Gjekstadveien. (Kombinere med oppdeling av sone 7)     1,5     
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Nr. Tiltak 2015 2016 2017 2018 

2019 

- 

2023 

V-18 

Lekkasjereduksjonsplan med tiltaksbeskrivelse                                                                                

Soneinndeling og trykkoptimalisering.                                                                                        

Utbedre overvåkning og måleutstyr. 

2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

V-19 Tilbakeslagssikring brannventiler av kuletypen (ca 300 ventiler)   0,2 0,2     

V-20 Utskifting av gamle brannventiler med ny stengbar type (30 stk)  0,1 0,1       

V-21 
Drenering av vannkummer som har permanent høy vannstand 

(anslagsvis 10 stk a ca 60’) 
  0,3 0,3     

V-22 Etablere rutine og oversikt for åpning/stenging av ventiler   0,1       

V-23 
Vannmålere hos storforbrukere i samarbeid med Vestfold Vanns 

lekkasjeletere (10 stk a 30')  
  0,3       

V-24 
Rutiner for drift og vedlikehold av reduksjonsventiler og 

vannmålere 
  x x     

V-25 Revisjon og ferdigstilling av spyleplan    x x     

V-26 Spyling av ledningsnett x x x x x 

V-27 Tilbakeslagssikring egne anlegg (renseanlegg, havn mv)  x x       

V-28 Tilbakeslagssikring industri, landbruk, gartneri, slakteri mv  x x       

V-29 
Oppdatering av Risiko og Sårbarhetsanalyse, Beredskapsplan vann 

og Stengeplan for hovedledningsnettet 
x x       

V-30 Forprosjekt nytt høydebasseng x         

V-31 

Lekkasjereduksjonsplan - Utarbeide detaljert 

lekkasjereduksjonsplan med tiltak (Soneinndeling, trykknivå, 

målepunkter, overvåkning) 

x         

V-32 
Oppdatere beregninger av minimum nattforbruk pr lekkasjesone - 

Etablere rapportsystem med døgnlig status over lekkasjemengder 
  x       

V-33 Revisjon nettmodell (EPANET)   x       

V-34 Kalibrering av nettmodell    x x     

V-35 Revisjon hovedplan vann        x   
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14 Økonomiplan 
 

14.1 Utslag på gebyrene 
 

Utslaget på gebyret er beregnet med 2015-nivået som utgangspunkt. 

- Årlige drift- og investeringskostnader er lagt inn og sammenlignes med gebyret for en 

standard bolig i 2015. 

- Den prosentvise endringen i gebyret beregnes. 

- Utslaget illustreres med prosentvis endring ift. dagens gebyrnivå (2015-kroner) for en 

standard bolig. 

Dagens totale vanngebyr ligger for en standardbolig på 2331. De foreslåtte drifts- og 

investeringstiltakene på vannforsyningssystemet er beregnet til å gi et vanngebyr på ca. 

2500 kr i 2019, en økning på 7 % fra 2015-nivået. Utviklingen av vanngebyret er i stor grad 

påvirket av Vestfold Vanns prognose for salg av vann til kommunene.  

Dersom lekkasjeandelen synker ned mot målsetningen om 20 %, vil utgifter til vannkjøp 

kunne minske. Dette er i denne planen ikke innarbeidet i gebyrberegningen. 

 

Figur 23 Vanngebyret – utvikling i planperioden 
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