Vår kompetanse - din sikkerhet

Steiningsholmen vest
VA-NOTAT
KARMØY KOMMUNE – gnr./bnr. 57/569.
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1.

Bakgrunn for VA-Notat

1.1

Forslagstiller og fagkyndig.

Forslagsstiller er Steiningsholmen Eiendom AS og Rune Hemnes v/RH Oppmåling er
fagkyndig for VA teknisk-skisse.

1.2

Prosjekterende sitt formål og sammenheng

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ca. 80 boenheter i form av
frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende
uteområder, lekeplasser, parkering og infrastruktur. Videre legger planen opp til oppføring
av naust, småbåthavn og opparbeiding av kaianlegg langs sjø. Planen legger også opp til
trafikksikringstiltak langs offentlig adkomstveg fram til byggeområdet.
I forbindelse med tilhørende reguleringsplan plan ID 1016 skal det utarbeides et VA-Notat
som analyserer det nye VA nette som etableres.

2.

Eksisterende VA

2.1

Vann

Det er registrert offentlig vann på Steiningsholmen, men tilførselsledningen som går i sjøen
og er en PE110mm. Det er utført en brannvannskapasitet vurdering av KK som er vedlagt.

2.2

Spillvann og overvann

Det er ingen registrerte offentlige spillvann el. overvann på Steiningsholmen, men det er en
del private spillvannsløsninger kombinert med private pumper.
Lahammarvegen har overvannshåndtering av nyere dato (2011)

3

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 02 - Eksiterende VA ved Steiningsholmen

Figur 03 - Eksiterende VA ved Lahammar vei
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3.

Planlagt VA

3.1

Vann

Teknisk-skisse viser ny vannledning PE180 fra kum 61654, ledningen er planlagt og
tilknyttes nytt fortau som skal festes i eksisterende bro. Tilførsel leddingen vil sammenkobles
med eksisterende vannledninger på Steiningsholmen og etablere ny kommunal ledning med
tilhørende brannkummer i fremtidig privat gatetun.

3.2

Spillvann og overvann

Teknisk-skisse viser at spillvann på Steiningsholmen blir privat, alt spillvann fra nye boliger
blir ledet via gravitasjonsledning til privat pumpestasjon, deretter pumpet til privat kum
med selvfall til kommunal kum 61732. Pumpeledningen vil bli tilknyttet nytt fortau som skal
festes i eksisterende bro.
Eksisterende private pumpeledninger på Steiningsholmen vil bli tilknyttet den nye
pumpeledningen. Overvann på Steiningsholmen vil få flere utløpspunkter som vist i tekniskskisse, rør dimensjoneres slik at førdrøyning ikke påkreves.
Lahammar veien har overvannrør av nyere tid (2011), men etablering av fortau vil medføre
at det vil bli behov for å flytte og etablere nye sandfangkummer, teknisk-skisse viser forslag
til plassering. Det blir liten endring i tilførte tetteflater derfor vurderes dagens rør som
tilstrekkelig for tilført vannmengde (ikke behov for fordrøyning av vann fra kommunale
vege).

Figur 04 – VA-Plan ved Steiningsholmen
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Figur 05 – VA-PLAN – Lahammer veien

Privat pumpekum
Pumpekum PK1 er plassert under bakken i arealformålet for Turveg (f_T4) og pumpe kum
PK2 er plassert i felles gatetun (f_GT2).

Figur 06 – Pumpekum 1 ved Kumgruppe 3

Figur 07 – Pumpekum 2 ved Kumgruppe 5
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Tilkobling til kommunalt SP
Ved planlagt tilkobling til kommunal kum
61732 går pumpeledning til privat
selvfallskum (Ny SP Kum) før påkobling til
kommunal kum.

Figur 08 – Privat Selvfallskum.

3.3

Brannvann

Teknisk-skisse viser at det skal etableres 4 stk. nye brannkummer med god avstand til
planlagt bebyggelse. Det eksisterer allerede en kapasitetsvurdering utført av KK basert på
dagens vannledning 110PE, Som viser et resultat på 20 l/s på Steiningsholmen til
brannslokking, en økning i dimensjon kan evt. gi mer mengde, men dette må beregnes på et
senere tidspunkt (se KK dokument; Brannvannsdekning – saksnr. 17/1108-47).
Boliger som faller utenfor definisjonen småhusbebyggelse, og iht. preakseptert ytelse i VTEK
skal det være tilgjengelig minimum 50 l/s slokkevann. Dersom følgende forhold legges til
grunn, kan det dokumenteres at det vil være tilstrekkelig med 20 l/s for bebyggelsen.
Det må vurderes om det blir krav til sprinkleranlegg i byggene som følge av kravene til
universell utforming. Dersom det blir krav til sprinkler, vil dette påvirke valg av løsninger
for å begrense behovet for slokkevann. Vurderingen skiller dermed på om byggene må
utføres med sprinkleranlegg eller ikke.
Dersom byggene utføres med sprinkleranlegg
Iht. SINTEF sin rapport om slokkevannsmengder reduseres brannvesenets behov for
slokkevann betraktelig ved etablering av sprinkleranlegg i byggene. Det vil dermed ikke
være behov for ytterliggere tiltak for å redusere behovet for slokkevann. 20 l/s vurderes som
tilstrekkelig dersom byggene utføres med sprinkleranlegg.
Dersom byggene utføres uten sprinkleranlegg
I boken Brannfysikk – fra teori til praksis er det angitt et slokkevannsbehov for brannvesenet
på mellom 0,5 – 1,5 l/min pr. m2 gulvflate. For å begrense behovet for slokkevann må større
bygg deles i brannceller og 20 l/s slokkevann kan være tilstrekkelig. Vurderingen er et avvik
fra preaksepterte løsninger, som må dokumenteres i brannkonsept som skal foreligge før
søknad om igangsettingstillatelse.
Vi foreslår følgende rekkefølge bestemmelse;
Krav til utarbeidet brannkonsept for B10-19 og BB1, hvor det skal foreligge dokumentasjon
ved byggesøknad, som viser valgt brannløsning.
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Figur 09 – Branndekkning ved Steiningsholmen.

Figur 10 – Sporingskurve for lastebil ved Steiningsholmen.
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3.4

Flom

Steinigsholmen ligger nært havet og fare for flom er liten, da det er korte avstander for
planlagt flomveier.

Figur 11 – Flomvei ved Steiningsholmen
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