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1. HOVEDLEDNINGER
På vedlagt tegning HB-050 er vist hovedledninger fra nytt høydebasseng og inn på området. Det må i 
tillegg legges interne VA-ledninger på de enkelte felt.

Hovedledningene følger hovedsakelig hovedveiene inn i området.
Totalt er hovedtraséen ca 3500 m lang. Prosjekteres og bygges for kommunal overtagelse.

2. VANNLEDNINGER
Fra høydebassenget, som fungerer som lavreservoar med pumping for næringsområdet foreslås lagt 
2 parallelle vannledninger, lengde ca 970 m fram til avkjøring til felt B1/B2. Videre foreslås lagt en 
sløyfe rundt felt C3, lengde på sløyfen blir ca 2530 m. Hele næringsområdet vil på denne måten få et 
2-sidig hovedledningssystem. Det vil bli anlagt vannkummer for uttak til de enkelte felt og mht 
slokkevannsdekning. Vannkummer med uttak vist på tegning HB-50 er ikke eksakt plassering eller 
antall. Det må i tillegg anlegges slukkevannskummer og uttak for sprinkelvann inne på de enkelte 
feltene.

Vannledningene legges på frostfritt dyp og ihht kommunal VA-norm.

Dimensjonering

I vedlegg 1 er vist 4 nettberegninger av vannledningsnettet. Det er forutsatt et maks vannuttak på 50 
l/s til slokkevann og sprinkel. Sprinkelbehov utover 50 l/s er forutsatt må ivaretas internt på det 
enkelte felt/næringsbygg. I beregningene er også forutsatt 10 l/s øvrig forbruk i tillegg til 
slokkevannsuttaket på 50 l/s. Felt C4 er det høyestliggende feltet på kote +192 og dimensjonerende 
slokkevannsuttak er satt her i beregning C1 og C2. I høydebassenget er forutsatt en trykkøking på ca 
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10 bar. Pumpene fortsettes satt på ca kote +146 (ca 7 m under høyeste vannstand i høydebassenget 
som er satt til kote +153)

Beregningen C1 er foretatt med DN225 (184.1 innv).  I beregning C2 er foretatt med DN200 (163.6 
innv) PE SDR11 ledninger. Det er benyttet ruhet 0,8 mm. Med DN 225 mm ledninger vil trykket i 
punkt 13 ved felt Ca være ca 32 m og med DN 200 mm være ca 24 m. Kravet er et min resttrykk på 10 
m. Mht sikkerhet at det velges dimensjon 225 mm.

Det er i tillegg foretatt beregninger med slokkevannsuttak før full utbygging og da før ringledning er 
etablert. Beregning C3 forutsetter slokkevannsuttak i punkt 23. Forutsetter at dette punktet ligger på 
kote 180 og beregningen viser at en vil her få et resttrykk på ca 29 m. Beregning 
C4 forutsetter slokkevannsuttak i punkt 14. Her vil det bli et resttrykk på ca 36 m. Begge disse 
beregningene viser tilfredsstillende resttrykk.

Det er et langt hovedledningsnett som kan medføre stedvis liten utskifting av vannet og lang 
oppholdstid.

3. SPILLVANNSLEDNINGER
Fra spillvannsledning som skal legges fram til høydebassenget føres ny spillvannsledning inn på 
området. Spillvannsledningen legges med selvfall fram til avkjøringen til felt B1/B2 (lengde ca 970 m) 
og videre opp til felt B2 (lengde ca 550 m). Mellom felt B1 og C2 (C2 ligger på kote 169) er det et 
lavbrekk og det foreslås satt en pumpestasjon for spillvann helt sør i felt C2. Det legges 
pumpeledning fra pumpestasjonen fram avkjøringen til felt B1/B2, lengde ca 400 m. Fra 
pumpestasjonen legges selvfallsledning opp til felt C4, lengde ca 1170 m.

Det etableres kummer på spillvannsledningene ihht VA-normen.

Dimensjonen på spillvannsledningen er satt til 160 mm. Da det er begrenset kapasitet på det 
kommunale avløpssystemet på Fiskum (overføring mot Vestfossen/Hokksund) så tillates ikke større 
påslipp på spillvannsledningen. Spillvannsledningene legges med min 10 ‰ fall mht selvrens.

Pumpestasjonen dimensjoneres med pumpekapasitet på 5 l/s og turtallsregulering.  Pumpeledning 
for en slik vannmengde kan ikke være større enn 110 mm for å være selvrensende. Dybden på 
pumpestasjonen tilpasses ledninger fram til stasjonen. Nødutløpet fra stasjonen er til bekk og det bør 
derfor anlegges en buffertank for å hindre utslipp i bekken.

 

4. OVERVANNSLEDNINGER
Det er laget en egen overvannsplan som angir ivaretakelse av overvann fra området. På plan HB-050 
er vist overvannsledninger som følger hovedledningstraseene. Det etableres kummer på 
overvannsledningen ihht VA-normen.  Det vil bli egne OV-ledning for hovedveien som føres til 
fordrøyning.  Overvannsledningene føres til bekkedrag ut av området.

02 21.01.19 Rev beregninger RL LF

01 12.09.18 Nytt dokument RL LF

VERSJON DATO BESKRIVELSE UARBEIDET AV KS
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Vedlegg 1 Vannettberegninger

Fig 1.1 Beregning C1. DN225 (184.1) PE100 SDR 11. Slokkevannsuttak i punkt 13
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Tabell 1.1  Beregning C1. Trykkforhold i de ulike punktene (noder). 
Slokkevannsuttak i punkt 13.
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 Vannettberegning C2

Fig. 1.2 Beregning C2. DN200 mm (163.6 innv) PE100 SDR11. 
Slokkevannsuttak i punkt 13.
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Tabell 1.2 Beregning C2. Trykkforhold i de ulike punktene (noder). 
Slokkevannsuttak i punkt 13
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Vannettberegning C3

Fig 1.3 Beregning C3. DN225 (184.1) PE100 SDR 11. Slokkevannsuttak i punkt 23
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Tabell 1.3 Beregning C3. Trykkforhold i de ulike punktene (noder). Slokkevannsuttak i 
punkt 23
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Vannettberegning C4

Fig 1.4 Beregning C4. DN225 (184.1) PE100 SDR 11. Slokkevannsuttak i punkt 14
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Tabell 1.4 Beregning C4. Trykkforhold i de ulike punktene (noder). Slokkevannsuttak i 
punkt 14


