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K 1629– 01 ODD H ANSEN AS
BOLIGFELT V ELDE ØST

NOTAT TILHØRENDE SKISSE TIL TEKNISK PLAN SOM VEDLEGG TIL
REGULERINGSPLAN .
BOLIGFELTET BESTÅR AV 17 FRITTLIGGENDE
LAVBLOKK . T IL SAMMEN 37 BOENHETER .

ENEBOLIGER

+ 20 BOENHETER I

Vannforsyning/brannvannsforsyning:
Det er vedlagten beregningav tilgjengeligevannmengderi tilknytningskummenK 11.
Beregningenviser at her kan tasut 50 l/s. Det bli r lagt en 150- 200 mm vannledningfra
tilkoplingskummenog frem til kummermed brannvanns
uttak inne på feltet, K1, K2, K3, K4,
K5, K7 og K9, vist på vedlagttegning.
Vannforsyningtil boenheteneleggesmed anboringerpå hovedledningene.
Det er plassfor oppstilling av brannbil/stigebili gatetunet.
Spillvann:
Spillvannetkoplestil kommunaltanleggi tilkoblin gspunktetvist på vedlagttegning.Inne på
boligfeltet anleggesdet en pumpestasjonnedenforK 1 ved sjøen,sevedlagtkart.
Pumpestasjonen
får et oppsamlingsvolumsom tilsvarer et døgnstilrenning som sikkerhetved
strømbrudd.Pumpestasjonen
skal ikke overtasav kommunen.
Spillvannetpumpesopp til kumgruppeK5. Der fra rennerspillvannetmed gravitasjonned til
koplingspunktetmerketK11. Stikkledningenetil boenhetenekoplestil hovedledningene
med
gren.Høydepå lavestegulv med sluk i boenhetener vist med rødetall på tegningen.
Overvann:
Overvannetfra boligfeltet førestil sjøen.Utslippet er vist på vedlagttegning.
Overvannsledningen
er lagt til sjøenover UMOE sitt områdepå grunnav eiendomsforhold.
Overvannetfra tilkomstveientil boligfeltet førestil Ø 400 mm kommunalovervannsledningi
kumpunktK11 eller det føresinn på UMOE sitt overvannssystem.

Veianlegga/gatetun:
Avkjørselenfra Husøyvegenblir felles for boligfeltet, naustområdetog industriområdetog
den utformesi henholdtil StatensVegvesensin håndbok N100 medrett stigningsforholdog
frisiktlinjer.
Adkomstveienskilles fra industriområdetmedgjerdeog port.
Den er regulerti 6 meterbreddemed1 meterbredt «annetveiareal»på deler av veien,hvor
det skal etableresmur med gjerde.
Det er avklart med kommunenden05.12.16at veien skal ha 5 meterasfalt med0,5 meter
skulderpå hver side.Dette er ikke i henholdtil kommunensin norm, men det er avtalt i møte
med kommunenå byggedenslik.
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Veien inne på boligfeltet utformessom «gatetun»med forskjellig materialbruki kjøre- og
gangarealfor å gi et mykere,mer estetiskuttrykk, 3,5 meterkjørearealmed 1,5 meter
gangarealpå beggesider.2 cm opphøyagangareal.Regulertveibredde6,5 meter.
Gangveienekoplestil eksisterendegangveisom går langsFV 47 for ikke å dra myke
trafikanterinn via Husøyvegensom ikke er tilrettelagt for gående/syklende.
Gangveieneer
regulert3 meterbredeog asfalteres2,5 metermed0,25 m skulderpå hver side.Veier, gatetun
og kryssskal belysesi henholdtil gjeldendenorm.
Tilkomstveientil boligeneasfalteres3 meterbredemed0,25 m skulderpå hver side.
Det er vanskeligog megetkostbart(kr 5 – 6 millio ner) å byggefotgjengerundergang
på
Husøyvegen.Her ligger i dageksisterendeVA-ledninger og gassledninger
som må krysses.
Det er ogsåstor trafikk til Husøysom medførerat veienmidlertidig må leggesom.
Det anbefalesat undergangenbyggessammenmed det nye kryssetsom er planlagt.

Haugesund21.06.18
JohnAlvseike
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