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Tema

• Prøvetappinger på nettet
• Bruk av hydraulisk nettmodell
• Trykktap i brannventiler og hydranter



Grensesnitt mellom vannverket og brannvesenet

Illustrasjon – Odd Løvoll, Asplan Viak

Flens eller kopling på fastmontert kum-materiell



Grensesnitt mellom vannverket og brannvesenet

Illustrasjon – Odd Løvoll, Asplan Viak



Brannventiler, stendere og hydranter

Brannventil Brannstender



Brannventiler, stendere og hydranter

Stengbar brannventil

Undergrunnshydrant
Hydrant



Tap i brannventil og stender
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Tap i kumarmatur

Illustrasjon – Odd Løvoll, Asplan Viak



Tap i brannventil og stender

Takk til Odd Løvoll – Asplan Viak



Kartlegging av slokkevannskapasitet

• Hovedprinsipp
a) Måle verdier av vannmengde og trykk ifm kontrollert vannuttak gjennom 

brannventiler, spylesluser eller hydranter
b) Teoretisk beregning vha hydraulisk modell av ledningsnettet
c) Eller en kombinasjoner av a og b



Prøvetapping

• Metoder for prøvetapping  
1. Slange og normerte strålerør og manometer 
2. Fylle tanker med kjent volum – stoppeklokke og manometer
3. Mobil vannmåler og manometer
4. Sprinklertest med bruk av måleblende og manometer i sprinklersentral – målingene kontrolleres ved data fra 

driftskontrollanlegget
5. Bruk av mengdemåler og trykkmålere i basseng og pumpestasjoner – enten direkte overvåker eller loggede 

verdier (krever god tidsoppløsning helst 10-sekunders verdier)

• Betingelsene for målingene må dokumenteres
1. Bestemme det øvrige vannforbruket (grunnlast) ved start og under prøvetappingen
2. Driftsstatus på pumper i område 
3. Status og funksjon av reduksjonsventiler 
4. Status på evt fylling/tapping av basseng som kan påvirke resultatene

• Forhold som må hensyntas
1. Holde kontroll med trykket på høyeste punkt på nettet – ikke tillate undertrykk
2. Vurdere fare for løsriving av slam og partikler i ledningsnettet 
3. Varsle abonnenter om nedsatt trykk og mulig endring av vannkvaliteten



Eksempel på dokumentasjon av kapasitetstest

Ørnhaugen

Vågsetra pst

Solemdal basseng

Vågsetra skole



Dokumentasjon av prøvetapping vha driftkontrollanlegg

• Problemstilling
– Utvidelse av Vågsetra skole
– Krav  - sprinkleruttak på 15 l/s ved 2,8 bar til Vågsetra skole

• Kontrollmåling hjelp av hurtiglogg og manuell styring av pumpedrift  -
alt styrt via driftskontrollanlegget



Dokumentasjon av prøvetapping vha driftkontrollanlegg
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Vågsetra pst‐ kapasitetstest
23.09.2015,

Stasjonen ligger på ca kote 50

våg.pst.pt01.trykk inn mVs

våg.pst.pt02.trykk mVs

våg.pst.ft01.mengde l/s
P inn = 22 mVs
Dvs kote 50+22=72

Q = 15 l/s



Dokumentasjon av prøvetapping vha driftskontrollanlegg



Hva viser nettmodellen?

P=58 mVs
Q=15 l/s

RULE 31
; Brannuttak Vågsetra skole
IF SYSTEM clocktime >= 19
AND SYSTEM clocktime <= 21
THEN VALVE FCV_Brann_Vågsetra SETTING IS 15
AND PUMP Våg_P1 STATUS IS CLOSED
AND PUMP Våg_P2 STATUS IS CLOSED
;AND LINK Vågsetra_pst_omløpsledning STATUS IS OPEN
ELSE VALVE FCV_Brann_Vågsetra STATUS IS CLOSED



Hydraulisk nettmodell – EPANET

• Epanet er et dataprogram for å beregne trykktap i fylte rør ved 
forskjellige driftssituasjoner blant annet ved brannvannsuttak

• Epanet er beregningsmotor i andre kommersielle program som har 
utvidet funksjonalitet – Mike Urban - Aquis

• Gratis
• Epanet beregner blant annet:

– Vannstrøm i hver enkelt ledning
– Trykk i hver enkelt kum
– Vannstand i basseng
– Vannets alder i ledningsnettet
– Kildefordeling – dersom det er flere kilder/vba i systemet

• Hydraulisk nettmodell gir større forståelse av hvordan ledningsnettet 
fungerer hydraulisk  - synliggjøre flaskehalser mm.



Hydraulisk nettmodell – inngangsdata

• Import fra Gemini VA/GIS-verktøy eller
manuell konstruksjon av modell (basert på målholdig bilde av 
ledningsnettet)

– Plassering av kummer XYZ
– Ledningsdata dimensjon, lengde og ruhet
– Plassering av reduksjonsventiler
– Plassering pumpestasjoner
– Plassering av basseng

• Data fra anleggsdokumentasjon
– Pumpedata Q/H-diagram
– Bassengdata
– Reduksjonsventildata - settetrykk
– Regler for pumpestyring

• Kalibreringsdata
– Fra driftskontrollanlegg  
– Fra prøvetappinger
– Sprinklertester



Hydraulisk nettmodell i Molde kommune

• Første modell ble laget i Vannett – utført av Viak tidlig på 1980-
tallet

• Beregningen ble utført hos SINTEF som hadde datamaskin!
• Omfattet hovedledningene i sentralvannverket
• Dannet grunnlag for inndeling i vannmålersoner og nye 

trykksoner ifm lekkasjekontrollprogram 
• Avdekket flaskehalser i systemet
• Overgang til Epanet som ga oss et dynamisk verktøy som vi 

kunne benytte selv
• Opprettet modell basert Gemini VA, separate modeller for SV og 

Fannefjord
• 2013 ble laget ny modell med grunnlag i målholdig

bakgrunnskart basert på data i Gemini VA
• Modellen omfatter nå både Fannefjord vv og Sentralvannverket



Bruk av nettmodell i Molde kommune

• Kartlegging av brannvannskapasitet
– Ifm fortettingsprosjekt
– Sprinkleranlegg

• Sårbarhetsanalyser
• Planlegging og forsterkning av pumpestasjoner
• Planlegging av basseng - plassering og volumbestemmelse
• ROS-analyser ifm byggesak
• Beregning av oppholdstider ifm områder med høyt kimtall og pH-

økning

• Mangler temakart som viser kapasitet i hver enkelt kum



Hydraulisk nettmodell – presentasjon av data

• Epanet har begrensede 
rapporterings- og 
visualiseringsegenskaper

• Mike Urban/Gis-verktøy 
gjør det lettere å lage kart 
over brannkummenes 
kapasitet mm – som kan 
vises i Gemini Portal



Demo av brannvansberegning
i Epanet



Takk for meg


