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PVA Fredrikstad Bygg AS planlegger bygging av 3 stk. 4-mannsboliger og 1 stk 6-
mannsbolig på eiendommen Bergliveien 6 på Rolvsøy.  
COWI AS er engasjert for å vurdere potensialet for uttak av brannvann til slukking med 
slanger. Videre å anbefale tiltak som sikrer at krav til mengde og trykk tilfredsstiller 
brannvesenets krav. 
COWI disponerer modell av forsyningsanlegget i kommunen. Denne er benyttet som 
analyseverktøy / til simulering av vannuttak.    

 
 

Forutsetninger 
Brannvannskrav 

Det er stilt krav til slukkevannsmengde på minst 20 l/s for de nye boligkompleksene. Trykk 
på ledning til uttakspunkt er ikke klart definert, men antas maksimalt være 2,0 bar (jfr. neste 
punkt). 

 

Vedr. brannvannsuttak til slanger 
Det forutsettes at vann tappes fra brannkum gjennom brannventil (i god forfatning), dobbel 
brannstender, og 2 stk. 10-25 m slanger til pumpe på bil.  Bil står på maks. 2 m høyere nivå.  
I systemet ventil/stender/slanger vil trykktapet i stenderen være dominerende. 
Tapet i systemet vil være ca. 2,0 bar ved vannføring på 22-24 l/s. 

 

Driftsforhold og vannforbruk 
I simuleringsmodellen er forutsatt være normale driftsforhold på ledningsanlegget i 
kommunen, eksempelvis er alle ventiler i nærområdet åpne og hovedledninger intakt. 
Generelt vannforbruk på nettet er på normalt nivå. Det er forutsatt at brann vil oppstå på 
dagtid, når forbruket er relativt høyt. 
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Hovedelementer i forsyningsanlegget 
Kartskissen neste side viser lokale, kommunale vannledninger rundt Berglivn. 6. 
Tilførselen til området kan skje fra 2 kanter : 
- Fra øst, fra kapasitetssterk Ø 200 ledning langs RV109. Herfra ligger det en gammel Ø150 
jernledning opp mot Berglivn. Slike er erfaringsvis betydelig innvendig begrodd med 
rustknoller, og ca. 50 % av opprinnelig transportkapasitet er gjerne gått tapt.   
- Fra sør, fra kapasitetssterk Ø 200 ledning langs RV109. Herfra ligger det Ø 160 pvc 
ledning. Den er svært lang, og det reduserer transportkapasiteten betydelig. 
 

Aktuelle tilknytningspunkt / ny ledningsforbindelse  
Aktuelle kummer er først og fremst BK 21254 og BK 14375. Analyser viser imidlertid at 
ingen av punktene har særlig stort uttakspotensiale. Av den grunn anbefales å benytte begge.  

Det forutsettes å bli anlagt Ø 110 PVC ledningsforbindelse (eller større), mellom BK 21254 
og BK 14375. Denne vil ha trasè nært til alle boligkompleksene, og kan inkludere 
eksempelvis 2 brannkummer.  
Nivået på vannledning i kummene vil være ca. 39 m.o.h. Normalt trykk her vil være 
overkant 3 bar. Det er ikke det beste utgangspunkt for uttak av brannvann. 
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Vurdering av uttakspotensial i ny ledningsforbindelse  
Kurven under viser hvordan trykket i kum midt på ny ledning faller med økende uttak av 
vann til slukking.  

 

 
 

Nøyaktigheten i kurven antas være innenfor +-20%. Sannsynligvis er den godt på den sikre 
siden, da ruhet på gamle Ø 150 jernrør er satt pessimistisk i modellen, med restkapasitet lik 
45% av opprinnelig. 

): 
Kurven indikerer at 20 l/s kan tappes i brannkum med levert trykk på minst 2,0 bar, og mer 
sannsynlig 2,5 bar. Det tilfredsstiller kravet til brannvann. 
 

Kurven forutsetter at ny ledningsforbindelse legges med Ø 110 PVC rør. Benyttes større rør, 
vil dette heve kurven en del. Med rør av type Ø 160 PE og Ø 160 PVC vil minst hhv. 15% 
og 20% større vannmengde enn kurven tilsier kunne tas ut med samme trykk.  

 

Kommentar 
Siden forekomsten av rustknoller på de gamle Ø 150 rør i området er ukjent, råder det noe 
usikkerhet ved uttakspotensialet lokalt. Den reelle kapasiteten i Ø 150 røret opp fra RV 109 
er det imidlertid mulig å klarlegge ved en tappetest/trykkmåling. Uttakspotensialet i området 
kan så bestemmes relativt nøyaktig ved modellsimulering.   

 


