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1 Innledning
Husøy Hotel AS utarbeider ny reguleringsplan for utbygging av nytt hotell ved
Bjørnhaugen i Husadalen. Det planlegges å bygge ut hotellet med rundt 90 dobbeltrom,
36 suiter og 5 leiligheter. Sweco er engasjert til å utarbeide VAO-rammeplan som vedlegg
til reguleringsplanen. VAO-planen utføres i henhold til «dokumentasjonskrav knyttet til
utarbeidelse av VAO-rammeplan».
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Figur 1 Hotellets plassering

2 Sammendrag
Området består i dag av nærmest uberørt naturområde og det er ikke utbygd VAO-anlegg
til hotellområdet. En tidligere vannverksdam ligger på motsatt side av FV 277.

Utbygging medfører et midlere vannforbruk på i underkant av 1,2 l/s. Maksforbruk blir ca
4,8 l/s. Det forutsettes at eksisterende offentlig ledning fra Husøy vannverk har
tilstrekkelig kapasitet og at tilknytning av vannforsyningen kan skje til denne ledninga.
Avstand fra tilkoblingspunkt til hotellet er ca 550 meter. Forbruket tilsvarer i underkant av
400 pe.

Dekning av krav til brannvann skjer ved at det etableres et inntak og pumpestasjon i
tilknytning til eksisterende inntaksdam like ved hotellet. Denne ligger på motsatt side av
veien FV 277 og avstanden er ca 80 meter. Krav til slokkevann på 50 l/s er
dimensjonerende for dette tiltaket. Krav til sprinklervann må avklares på et senere
stadium i planlegginga.

Spillvann handteres ved at det bygges slamavskiller med utslippsledning direkte til sjøen.
Slamavskiller dimensjoneres i henhold til belastning og krav til oppholdstid, og utslippet
føres til tilstrekkelig dybde. Dette utføres etter Kap 13 i Forurensningsforskriften og Lenvik
kommune er forurensningsmyndighet
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Overvann handteres ved at terrenget arronderes med hensyn til å få til en effektiv
avrenning mot sjøen eller mot Dreveelva nedstrøms FV 277.

3 Eksisterende situasjon
Planområdet består i dag av nærmest uberørt utmark. Det finnes en eldre vannverksdam
like ved FV 277, men for øvrig er det ingen VAO-infrastruktur i området. Den eksisterende
dammen tenkes brukt til inntak av brannvann.

3.1 Vannforsyning

Det tas sikte på å koble vannforsyning til eksisterende 160 mm som er tilknyttet til Husøy
vannverk. Denne vises i vedlagte kart.

3.1.1 Dimensjoneringskriterier for vannforsyning i planområdet

Ved beregning av vannforbruk legges det til grunn:

- Hotell ca 300 senger x 350-400 l/d x overnattingsdøgn

Det benyttes en maks døgnfaktor på 2,0 og en maks timefaktor på 2,0.

Dette gir et midlere forbruk på 1,2 l/s, og et maksforbruk på 4,8 l/s. Eksisterende ledning
der tilkobling planlegges bør ha kapasitet til dette forbruket.

Etablering av hotell utløser trolig krav om sprinkleranlegg, og designet av dette avklares i
detaljfasen. Eksisterende dam ved siden av FV 277 skal tas i bruk som basseng for
brannvann/slokkevann. Denne er i tilstrekkelig god stand til formålet og har stor nok
kapasitet. Det må bygges en pumpestasjon for brannvann, og utforming tas det høyde for
at uttak av slokkevann på 50 l/s er dimensjonerende.

3.2 Avløpshåndtering

Det skal bygges en slamavskiller med kapasitet til tilstrekkelig oppholdstid i henhold til
rensekrav. Avløpsvannet føres ut på en dybde som fastsettes i utslippstillatelsen.

3.2.1 Dimensjoneringskriterier for avløpssystemet i planområdet

Ved beregning av spillvannsmengder legges det til grunn samme forutsetninger som ved
beregning av forbruksvann:

- Hotell ca 300 senger x 350-400 l/d x overnattingsdøgn

Det benyttes døgnfaktor på 2,0 og timefaktor på 2,0. Dette gir et midlere avrenning på 1,2
l/s, og en maksavrenning på 4,8 l/s.
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Dimensjonering av slamavskiller ved fullt utbygd anlegg i henhold til VA Miljøblad nr 48,
rev aug. 2013:

- Midlere tilrenning = 1,2 l/s ved fullt belegg på anlegget.
- 18 timers oppholdstid.
- Slammengde på 250 l/pe x år
- Det legges til grunn 365 bruksdøgn i året
- Det beregnes 2 slamtømminger i året.

Endelig dimensjonering i henhold til krav i Forurensningsforskriften gjøres i en senere
fase av planleggingen

Figure 1 Viser vann- og spillvannstrase

3.3 Overvannshåndtering

Overvann fra området ledes direkte til sjø eller ved dreneringstiltak som leder overvannet
til Dreveelva. Overvannet fra området forventes ikke å berøre FV 277.


