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Innledning

Denne rammeplanen m/kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle
løsninger for vannforsyning (drikkevann og brannslukking), avløpshåndtering og
overvannshåndtering ifm.regulering for gnr.38, bnr. 44 m.fl. Riddersand skole i
Fet kommune.
VA-rammeplanen baserer seg på reguleringsplan og illustrasjonsplan av
planområdet levert av Vindveggen Arkitekter AS, VA-kart og grunnkart levert av
Fet kommune VA-etaten, samt samtaler med tidligere og nåværende vaktmester
ved Riddersand skole og VA-etaten i Fet kommune.
VA-rammeplanen legger føringer ved nyetablering av bygningsmasse og uteareal.
VA-rammeplanen beskriver de eksisterende forhold og angir forslag til bygging av
nye utvendige vann- og avløpsinstallasjoner for nytt skolebygg.
VA-rammeplanen angir prinsippløsninger for nye VA-anlegg. Prinsippløsningene
vil være veiledende for senere detaljprosjektering.
All videre VA-prosjektering må følge de retningslinjer og krav gitt i Fet kommune
sin VA-norm.
Tegninger som viser prinsippiell utforming av VA-anleggene er vedlagt.
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Vannforsyning

Riddersand skole er tilknyttet offentlig vannforsyning, og vann tilføres gjennom fra
en 160 mm vannledning i Kirkeveien. Ledningen er en del av et ringsystem slik at
skoleområdet kan forsynes fra to sider.
Vann leveres av Nedre Romerike vannverk IKS.
Drikkevannsbehov
Antall personer: 585 (540 elever og 45 ansatte)
Vannforbruk pr.pe: 160 l/pd
Maksimal døgnforbruk: fmax = 1.8
Maksimal timeforbruk: kmax = 5
Drikkevannsbehov: 2,1 l/s
Trykkforholdene på kommunalt vannett er ca. 5-7 bar og ansees tilfredsstillende.
For å ta høyde for høyere samtidighet for bruk av forbruksvann og lekkasjer bør
ikke vannledningen til skolebygget ha mindre dimensjonen enn Ø75 mm.
Sprinkleranlegg
Ihht CEA – Komité for brann- og innbruddsikring sin veileder "Sprinkelsystemer –
Planlegging og installasjon" inngår skoler i risikoklasse OH1. Dette krever
vanntilførsel på 375 l/min som tilsvarer 6,25 l/s.
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Det legges separat sprinkelvannledning fra kommunale vannledningsnett frem til
nytt bygg. Ledningsdimensjonen bør ikke være mindre enn Ø100 mm.
Det må lages brannkonsept for bygningsmassen før utførelsen, forankret i TEK10.
Brann/slokkevann
Det skal være tilgjengelig uttaksmulighet for slokkevann i forbindelse med nytt
skolebygg. Det etableres to uttak for brannslanger i en avstand innenfor 60 meter
fra bygget.
Det antas at kravet til slokkevannsmengde for nytt skolebygg vil være 50 liter pr.
sekund.
Det har vært gjennomført simuleringer av brannvannsuttak på vannledningsnettet,
og beregningene viser at det kan tas ut ca. 40-50 liter pr. sekund. Under en ugunstig
situasjon, dvs. når kommunal vannpumpestasjon i nærheten pumper vann, vil
potensiell uttaksmengde reduseres til ca. 30-40 liter pr. sekund.
Det kommunale ledningsnettet tilfredsstiller derfor ikke kravet om en
slokkevannsmengde på 50 liter pr. sekund.
Brannvesenet stiller krav om at slokkevann skal leveres i tilstrekkelig mengde og
med tilstrekkelig trykk slik at brannslanger kan kobles direkte på slikt uttak. Det vil
si brannhydrant eller brannstenger i en vannkum.
Såfremt ikke slokkevann kan leveres i tilstrekkelig mengde og med tilstrekkelig
trykk, krever brannvesenet at slokkevann skal være tilgjengelig i en slokkevann
tank i nærheten. Tanken skal utstyres med fast monterte pumper.
Kravet til hvor mye slokkevann tanken vil være differansen mellom 50 liter pr.
sekund og hva det kommunale ledningsnettet kan levere. Slokkevann skal kunne
leveres i en time.
Vannbeholdningen som kreves vil være i størrelseorden 50-60 m³.
Eksisterende Riddersand skole har for øvrig egen nedgravd slokkevanns reservoir
(opplyst volum 70 m³) beliggende foran inngangsdelen til skolen. Denne tanken
har ikke fast installerte pumper, og brannvesenet må, dersom brann oppstår, måtte
ha med seg pumper som kan senkes ned i slokkevann tanken.
I tilfelle brann på skoleområdet vil man tro at brannvesenet vil måtte medbringe
pumper for sikkerhets skyld fordi man ikke kan være sikker på om brannen har
oppstått i eksisterende eller ny skolebebyggelse. Selv om man fikk beskjed om at
brann har oppstått i nytt skolebygg, som har "eget" slokkevann reservoir, kan det
bli behov for mer slokkevann for å begrense spredningsfare.
Nedre Romerike brannvesen må vurdere og bestemme om nytt skolebygg skal ha
egen slokkevann tank med fast installerte pumper, eller om en kombinasjon av
uttak av slokkevann fra det kommunale ledningsnettet og uttak fra eksisterende
slokkevannsreservoir vil være tilstrekkelig.
Et alternativ til slokkevannsreservoir er å foreta tiltak på det kommunale
vannledningsnettet. Slikt tiltak vil være relativ omfattende og må være i regi av
kommunen.
Nye offentlige ledningsanlegg
Det etableres ny offentlig vannkum i punkt V1 og ny offentlig hydrant i punkt V2.
Se vedlagte tegning nr. GH01.
Nye private ledningsanlegg
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Det etableres ny stikkledning for forbruksvann. Nytt skolebygg tilknyttes
eksisterende vannledning i Kirkeveien .

3

Spillvannshåndtering

Riddersand skole er tilknyttet offentlig spillvannsnett.
Fra skolen føres spillvann fra skolen til kommunal spillvannspumpestasjon nr.
PA10. Fra pumpestasjon er det lagt en pumpeledning for spillvann frem til
kommunal spillvannsledning i Kirkeveien. Beliggenhet av PA 10 og
pumpeledningen er vist på tegning GH01.
Nye offentlige ledningsanlegg
Det skal ikke etableres nye offentlige spillvannsledninger.
Nye private ledningsanlegg
Avløp fra nytt skolebygg føres i egen spillvannsledning frem til eksisterende
avløpspumpestasjon PA10.
Det er forutsatt to uttrekksledninger for spillvann fra skolebygget, men antall og
beliggenhet bestemmes i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Trase for spillvannsledningen fra skolebygget til PA10 fremgår av tegning nr.
GH01.
Endelig ledningstrasé tilpasses terrenget slik at det sikres minimumsfall på 10‰.
Ledningsdimensjon antas å bli Ø125 mm.
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Overvannshåndtering

Det stilles krav til begrensning av utslipp av overvann områder som skal bebygges.
Vannmengden som slippes ut pr. tidsenhet (l/sek.) etter utbygging skal ikke være
større enn den naturlige avrenningen før utbygging. Det forutsetter som regel en
viss grad av utjevning av nedbøren som faller på området.
Bebygd område vil ha større andel av tette flater slik at nedbør i mindre grad
trenger ned i bakken og i stedet renner hurtigere av fra overflaten.
For å redusere den hurtige avrenningen må det bygges et fordrøyningsbasseng.
Overvannet fra skoleområdet vil være relativt rent, og det vil ikke være nødvendig
med ekstra tiltak ifm. rensing av overvannet.
Beregning av overvannsmengder
Beregning av overvannsmengder er utført etter "den rasjonelle metode"
Beregningene er før og etter utbygging. For beregning av magasinvolum er tillatt
videreført vannmengde satt til dagens maksimale avrenning.

Følgende er lagt til grunn for beregningene;
- Gjentaksintervall for nedbørhendelsen, 20 år.
- IVF-kurve (Intensitet, Varighet, Frekvens) for meterologisk stasjon, Kjeller
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Telenor
- Nedbørsareal. 0,79 Ha
- Avrenningsfaktor, før utbygging, 0,34 og etter 0,48
- Konsentrasjonstid, før utbygging 10 min. og etter 8-10 min.
- Regnintensitet 193,1 l/sek.
- Klimafator 1,2
Beregningene av dagens situasjon viser en avrenning under gjeldende
forutsetninger på 52 l/sek.
Avrenning etter utbygging 88 l/sek.

Beregning av fordrøyningsvolum
Økningen i avrenningen fra planområdet på 36 l/sek må fordrøyes før påslipp til
kommunal OV-ledning.
Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet til 25 m³
Fordrøyningsmagasin foreslås anlagt som utgravd grop under oppbygd
parkeringareal. Gropen fylles med sprengstein av homogen størrelse.
For å oppnå effektivt magasineringsvolum i sprengstein må volumet på gropen
økes med faktor 3, dvs ca 75m3.
Plassering av fordrøyningsmagasinet fremgår av tegning nr. GH01.
Forutsatt 0,7 meter vanndybde på magasinet vil arealet være ca. 105 m².
Under detaljprosjekteringen må fall på gang- og parkeringsarealer være slik at
overflatevannet blir ledet til sluk.
Eksisterende avrenningsmønster:
Riddersand ligger på et relativt flatt område. Mot vest skråner skoleområdet bratt
ned mot dalsøkke med jordbruksområde i motstående helning. Overflatevann som
ikke fanges opp vil renne mot dalsøkket. Overflatevann fra fordrøyningsbassenget
føres i rør til eksisterende Ø300 mm overvannsledning som ligger i bunnen av
dalsøkket.
Avrenningsmønster ved flom
Det er meget viktig å prosjektere sikre flomveier for å redusere faren for skade på
personer og materiell ved ekstreme regnsituasjoner. Ved etablering av nytt
skolebygg og uteområder må veger og parkeringsareale innad i planområde
planlegges slik at de overflatevann kan renne av uten å forårsake skade.
Det må sikres at vann i vei og plasser føres forbi bygningsmassen.
Avrenningsveger for overflatevann er vist på tegning nr. GH01

Nye ledningsanlegg
Det må etableres nye overvannsledninger for nytt skolebygg, samt sluk og drensog overvannsledninger. Ledningsplanen må utarbeides i detalj i prosjekteringsfasen, da denne må tilpasses de terrengmessige grep som gjøres.
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Forvaltning, drift og vedlikehold
Det vil bli utarbeidet FDV dokumentasjon for utvendige VA-anlegg før
innsendelse av ferdigattest.
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