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Tema vannforbruk på Bjønnåsen. 

Vi oppfordrer på det sterkeste om ikke å sløse med vann fra tappekranene.  

Vi har en buffer øverst i Stalsberg på ca. 18 kubikk. Tømmes dette får vi luft i slangesystemet 
med påfølgende problemer der folk opplever å bare høre susing når de skal fylle. 

Ved normalt forbruk har denne bufferen vært tilstrekkelig til å unngå luft i systemet. 

Med ujevne mellomrom får undertegnede melding om unormalt forbruk fra vannanlegget på 
sms. Da er det bare å reise inn å søke hvor lekkasjen befinner seg. I noen tilfeller finner vi 
kraner som står og renner ved hjelp av treklosser. Andre ganger har hytteeiere oppdaget det 
samme og varslet om saken.     

Borehullet gir ca. 1 m3. vann pr time. Vannmengde ut fra tappekraner er målt fra 2 m3. pr 
time til 4 m3. pr time. Det vil si at står ei kran åpen, så forsvinner vannet mye fortere ut enn 
inn. Dette medfører unødvendig forbruk av diesel samt arbeidstid. 

Et eksempel er nå i sommer der vi får melding i arbeidstiden og kan respondere raskt viser 
ressursbruken i et ``beste fall``-tilfelle: Etter en time er tappepunktet lokalisert. Krana har 
stått oppe hele natta og tappet vann til ei hytte via hageslanger. Buffer (18 m3.) er nesten 
tømt. I tillegg har vannpumpa gått uten stans hele natta (1 m3/time). I dette tilfellet ble det 
da faktisk forbrukt ca. 25000 liter på ei hytte. Aggregatet brukte i tillegg 25 timer på å drive 
vannpumpa for oppfylling av buffer samt fylle opp batteribanken.   

Jeg må nevne at det er en lettelse å finne feil over bakkenivå. Hadde hytteeier stengt av før 
jeg kom, ville vi etter å ha sjekket alle vannposter konkludert med at det var lekkasje i 
ledningsnettet under bakkenivå. Dette krever mange arbeidstimer for å lete etter feil som da 
ikke lenger eksisterte. 

Dette eksempelet på unødig vannforbruk kan være med på å øke serviceavgifta fordi 
kostnadene øker. 
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