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Solid prosjekt AS planlegger utbygging av rekkehus på adresse Klokkerstuveien 2, 
beliggende på Østsiden.  
Ingeniørfirmaet Svendsen & CO AS bistår med regulering, og har engasjert COWI AS til å 
vurdere potensialet for uttak av brannvann fra kommunens lokale ledningsnett. 
COWI har utført simuleringer av vannuttak i modell av det totale forsyningsanlegg i 
Fredrikstad. Resultatene er grunnlaget for uttalelser i notatet. 
 
Bildet under viser beliggenhet av areal for plassering av rekkehus.  
Klokkerstuveien ligger på østsiden av arealet. I veien har kommunen vannledning.  
84213 er en brannkum på ledningen. Den eneste som grenser til arealet.  
84187 er en spillvannskum som ligger inntil vannledningen.  
Det kan bli aktuelt med tilknytning i både 84213 og 84187, i 1 av punktene, eller i et punkt 
mellom dem. 
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Kommunens vannforsyningsanlegg  
Ledningen i Klokkerstuveien er anlagt med rørtype Ø 160 PVC.  
Ledningen er i ringsystem. Sterkeste tilførselside er fra nord, i Torsnesveien ligger det 
rørtype Ø 225 PVC bakover til enda større rørtyper.  
Begge tilførselsider er forsynt fra hovedkum Habornveien, på kommunens store ringledning 
rundt sentrumsområdet. 
Trykket på vannledning i Klokkerstuveien er normalt ca. 5,5 bar, og er relativt stabilt døgnet 
rundt.  
 
Vannforbruk på nett  
Vurderingene forutsetter at generelt forbruk i kommunen er tilsvarende et normalt nivå. 
Branntilløp inntreffer på dagtid, hvor forbruket er høyere enn om natten. 
 
Driftsforhold 
Det forutsettes at det er normale driftsforhold på ledningsanlegget. Sentrale ledninger og 
viktige anleggselementer på Østsiden er intakt. 
 
 
Uttakspotensial 
 

Skjemaet viser med hvilket trykk brannvannsmengder vil bli tilført punktene  84213 og 
84187. 
 

Vannmengde 20 l/s 50 l/s 100 l/s 

Punkt 84213 5,0 bar 4,5 bar 2,5 bar 

Punkt 84187 5,0 bar 4,0 bar 1,5 bar 

 
Som tallene viser er uttakspotensialet på ledning i Klokkerstuveien stort.  
Mellom de 2 punkter er potensialet omtrentlig linjært mellom hva det er i punktene.  
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