
From: Anine Kalmo Larsen <anine@brannvesenet.com>
Sent: 18. mars 2014 09:17:12
To: Inger Torild Hågensen
Cc:
Subject: Atkomst for brannbil - eiendommer 111/251, 111/170 og 111/161

Hei,

Henviser til din mail vedrørende søknad om oppføring av ny carport for bolig 111/161 og om denne oppføringen vil hindre brannvesenets
innsats.

I følge SFB sine kartdokumenter er nærmeste brannkum til aktuelle adresser ca. 64,5 meter fra avkjørsel av Nebbaveien. Avkjørselens stigning
fra Nebbaveien er 20,8 % de første 54 meterne (opp til anvisning av ny carport). Generelt for boliger er det vanlig å dimensjonere med
angrepsvei (stans med bil) inntil 50 meter fra boligen, og videre 50 meter fra angrepsvei til brannkum (minst 1 kum som forsyner 20 l/s), og iht.
våre retningslinjer om utstyr (vedlagt) er maksimal stigning 12,5 %.

Det henvises til Forebyggendeforskriften § 5-5 Atkomst for brannvesenet med tilhørende veiledning.

Utdrag veileding § 5-5; Kommunens plikt i sammenheng med bestående brannobjekter bør være å kartlegge byggverk og områder som er
utilgjengelig for brannvesenet, foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) ref. lovens § 9 og dimensjoneringsforskriften § 2-4, og om
nødvendig gi pålegg om utbedringer.

Det opplyses om at det per dags dato er det ikke tilstrekkelig brannkummer eller tilgjengelig atkomstvei for brannvesenets innsatskjøretøy til å
dekke de boliger som er forespurt iht. generelle krav, og dette er gjeldende før en oppføring av carport er vurdert. Det er lagt ved en enkel
skisse som viser dagens situasjon og aktuelle avstander. Avstander her målt fra deres karttjeneste GIS/LINE WebInnsyn.

På bakgrunn av dette bør kommunen gjøre en ROS-analyse av om området er tilstrekkelig sikret mtp. vannforsyning og brannvesenets
atkomst. Det finnes ulike muligheter som vil oppfylle de preaksepterte løsningene, dette kan være å etablere akseptabel stigning til boligene
(12,5 %) eller etablering av brannkum slik at alle boliger nåes med maksimalt 50 meter slangeutlegg. (da stans med bil kan forekomme inntil 50
meter fra bolig). Avhengig av hvordan dere, kommunen, ser på området gjennom en ROS-analyse og reguleringen for området, vil avgjøre
behovet for vannforsyningen "i boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende
tankbil". (dette forutsetter at tankbilen kan kjøre helt frem). Det forventes at boligenes sikkerhet ved brann vil fremkomme av en ROS-analyse,
og eventuelle nødvendige tiltak vil fremkomme her.

Denne uttalelsen tar ikke særlig for seg aktuell forespørsel vedrørende carport. Dette er på bakgrunn av at adkomst ikke er tilstrekkelig
etablert på generelt grunnlag. Det opplyses om at brannvesenets behov for kjørebredde er 3,5 meter og svingradius i ytterkant vei er 13
meter, og carporten kan ikke bygges slik at dette komprimeres (med forutsetning om at øvrig kjøreadkomst tilpasses).

Det påpekes at det er tatt utgangspunkt i at alle boligene er eneboliger med maksimalt 2 tellende etasjer. Dersom ett eller flere av
byggverkene omfattes av brannklasse 2 (> 2 etasjer), vil kjørbar adkomst helt frem til boligen være nødvendig og vannforsyningen må vurderes
ytterligere.

Denne mailen er kun ment som et svar på deres forespørsel, og det fremlegges ingen krav. Det anbefalesat kommunen tar tak i denne
problemstillingen og gjennomfører en ROS-analyse iht. lovens § 9 og dimensjoneringsforskriften § 2-4.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Mvh
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