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Uttalelse til plan - Detaljregulering - Nordskot havn

Vi viser mottatte høringsbrev vedr. detaljreguleringsplan for Nordskot havn, datert I4.ll.I9

Planforslaget skal legge til rette for utbygging av bl.a. boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og fritids-
og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur.

I planbeskrivelsen er det gjennomført en enkel vurdering av risiko og sårbarhet knyttet til brann-
beredskap. Denne vurderingen tar stilling til adkomst for brannbil, spesielt farlige anlegg og brann-
vannforsyning. Vurdering av tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk) søkes imidlertid
ikke avklart i planprosessen, men i forbindelse med byggesøknad. Av rekkefølgebestemmelsene til
planen er det beskrevet at det må foreligge overordnet VA-plan før rammetillatelse kan gis, ref. pkt.
5.1.

Brannordningen
Salten Brann er med dagens brannordning lokalisert med brannstasjon i Saursfiorden. Stasjonen er

utstyrt med en mannskapsbil med medbragt vannkapasitet på ca. 3000 liter. Brannstyrken omfatter
16 deltidsmannskaper, hvorav 2 er knyttet til vaktordning. Forventet innsatstid til Nordskot er ca. 30

minutter. Steigen kommune har ikke etablert egen kapasitet med tankbil.

Slokkevannforsyning
Det er kommunen som er ansvarlig for å dekke brannvesenets behov for slokkevann. Dersom
tilstrekkelig vannbehov ikke kan dekkes med direkte uttak fra kommunens/vannverkets lednings-
nett, må bruk av basseng, alternativ vannkilde eller en annen brannsikring av bygningen vurderes.

Kommunen kan velge å erstatte tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk
med liten brannspredningsfare.

Anbefaling
Brannvesenet er ikke kjent med hvordan Steigen kommune ivaretar slokkevannforsyningen
innenfor eksisterende plangrunnlag. Salten Brann anbefaler at behov for slokkevann avklares
gjennom pågående planprosess. Dette bidrar til å gjøre planen forutsigbar for alle parter.

Forsvarlig vannforsyning er en forutsetning for at brannvesenet skal være i stand til å iverksette en

rask og effektiv innsats.
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Svein-Morten Sandnes
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