Hjørdis Hausken
Subject :

RE: Plassering av Brannvannstank

From : Tove Aksdal [mailto:Tove.Aksdal@hbre.no]
Sent : tirsdag 4. mai 2021 13:48
To: Jan Torvestad
Subj ect : SV: Plassering av Brannvannstank

Hei
Slik det vises på tegningene har vi ikke noen innvendinger på plassering av tanken. Gi oss tilbakemelding om hvilken
av disse plasseringene dere velger. Det at det dekker flere hytter er absolutt et pluss for brannvesenets del når det
kommer til innsats i området. Viser ellers til våre retningslinjer som ligger her på hjemmesiden vår, med hensyn på
valg av kobling på tanken.

Vennlig hilsen
Tove Aksdal forebygger
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Direkte: (+47) 45 28 65 92

Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no
Nettside: www.hbre.no
Diktervegen 8, 5538 Haugesund

Fra: Jan Torvestad <jan@torvestad.net>
Sendt: 30. april 2021 15:34
Til: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>
Emne: RE: Plassering av Brannvannstank
Hei
Det går bra
Mvh
Jan Torvestad

From : Tove Aksdal [mailto:Tove.Aksdal@hbre.no]
Sent : fredag 30. april 2021 15:04
To: Jan Torvestad
Subj ect : SV: Plassering av Brannvannstank
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Hei
Jeg fikk dessverre en orm i pcen min på tirsdag så jeg har ikke kunnet sende infoen videre før i dag. Jeg håper at jeg
vil kunne gi deg et svar på mandag. Håper dette ikke skaper for mye trøbbel for dere.

Vennlig hilsen
Tove Aksdal forebygger
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Direkte: (+47) 45 28 65 92

Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no
Nettside: www.hbre.no
Diktervegen 8, 5538 Haugesund

Frå: Jan Torvestad <jan@torvestad.net>
Send: fredag 30. april 2021 14:58
Til: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>
Emne: RE: Plassering av Brannvannstank
Hei
Har dere fått vurdert plasseringen ?
Mvh
Jan Torvestad
From : Jan Torvestad [mailto:jan@torvestad.net]
Sent : tirsdag 27. april 2021 13:53
To: 'tove.aksdal@hbre.no'
Cc: 'Werner Grønås'
Subj ect : Plassering av Brannvannstank

Hei
Ref. PlanID 5053 Detaljregulering for Vestre Haugen, gnr/ bnr 120/ 45 Røyksund.
Plan Invest as har sendt inn Planforslag til Karmøy Kommune for regulering av 6 hytter på Vestre Haugen i Røyksund.
De vil bli plassert innenfor H1 til H6 på markert (brunt)område i Plankart. Dette er en fortetning innenfor
eksisterende hyttefelt.
Det er pr. i dag 15 hytter/ helårsboliger i bruk på Haugen, men det er ingen brannvannsdekning i område. I
forbindelse med reguleringen har vi fått pålegg om utvidelse av veibredde til Vestre Haugen fra 3m til 3,5m. I tillegg
har vi fått pålegg om å prosjektere brannvannstank, da responstid for tankbil fra Kopervik er litt for lang.
Vårt forslag er å plassere brannvannstanken i område markert med rød ring på mørkegrønt felt #1. Avstand fra tank
til oppstillingsplass for brannbil på hyttefeltet vil bli ca 80m – markert med rød ring på veikryss.
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Kommunn er positivt til plasseringen, men ønsker bekreftelse fra Brannvesenet på at dette er ok.
Alternativt vil tanken bli plassert mellom hyttene inne på hyttefeltet.
Slik vi ser det gir foreslått plassering:
• Bedre brannvannsdekning til flere hytter på feltet (markert med blått)
• God adkomst for etterfylling ved langvaring slukkeoperasjon
• Muligheter for å kople opp slanger etter at brannbil har startet slukking med eget brannvann.

Håper informasjon er tilstrekkelig til komme med en anbefaling.

Plankart Vestre Haugen
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Mvh
Jan Torvestad

4

