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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RANDVILLKOR

• Det finns en detaljplan för ett nytt 
djursjukhus vid Viksjöleden och 
Kassavägen/Bruttovägen

• Önskemål om att ha en brandpost på 
fastigheten nära byggnaden

• Uttag från brandposten 10 l/s under 
4 timmar



MODELL FÖR BERÄKNINGAR

• Inkoppling av en ny ledning 
PE125/102,2 till djursjukhuset på 
befintliga DN100 (antingen vid 
slutet av ledningen eller vid böjen 
norr om slutet) på ca 200 m

• Brandvattenuttag på 10 l/s under 
4 timmar, ingen annan 
förbrukning sker samtidigt som 
brandvattenuttaget

• Markhöjden för brandposten 
ligger på 18,7 möh

Möjliga anslutningspunkter 

till befintlig ledning DN100

Brandpostuttag vid det 

nya djursjukhuset 10 l/s



RESULTAT FÖR BERÄKNINGAR

• Hastigheten i den nya ledningen 
PE125/102,2 ligger på ca 1,22 m/s 
under brandvattenuttag på 10 l/s 
(svart)

• Hastigheten i befintliga DN100 
ledningen ligger på ca 1,28 m/s 
under brandvattenuttag på 10 l/s 
(blå)

• Det finns ingen annan förbrukning 
inlagd i modellen för djursjuk-
huset, därför är hastigheten 0 m/s 
under resten av dagen

→ Hastigheten ligger på en accep-
tabel nivå eftersom brandpost-
uttaget bara sker under en 
begränsad tid



RESULTAT FÖR BERÄKNINGAR

Trycket ovanför marknivån 

• i anslutningspunkten mellan 
DN100 och PE125/102,2 –
markhöjd 15,9 möh

• svart: nuläget utan den nya 
ledningen 54 – 60 mvp

• blå: med den nya ledningen 
och brandpostuttaget 49 –
60 mvp

• i brandpostpunkten, markhöjd 
18,7 möh

• grön: 42 – 57,5 mvp

→ Tillgängliga trycket är tillräckligt 
vid ett brandpostuttag på 10 l/s



SLUTSATSER OCH ALTERNATIV

→ Tillgängliga trycket är tillräckligt vid ett brandpostuttag på 10 l/s 
om man förlänga befintliga systemet med ca 200 m PE125/102,2

→ Hastigheten i den befintliga DN100 och den nya ledningen 
PE125/102,2 ligger på en acceptabel nivå när det bara handlar om 
en begränsad tid med ett större uttag, som ett brandpostuttag är

→ Om det önskas ett större brandvattenuttag på exempelvis 20 l/s 
behövs en uppgradering av den befintliga DN100 ledningen ända 
från anslutningen till DN200 vid parkeringen i Andebodavägen på 
ca 165 m

→ För ett uttag på 20 l/s rekommenderas en ledning med dimension 
PE180/147,2 från anslutningen till DN200 ledningen hela vägen till 
brandposten vid djursjukhuset, totalt ca 365 m

→ Alternativet med ett uttag på 20 l/s har inte undersökts hydrauliskt 
med modellen


