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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. 



Dennemailener kunment somet svarpåderesforespørsel,ogdet fremleggesingenkrav.Detanbefales
at kommunentar tak i denneproblemstillingenoggjennomføreren ROS-analyseiht. lovens§ 9 og
dimensjoneringsforskriften§ 2-4.

Tagjernekontaktvedspørsmål.

Mvh

Anine Kalmo Larsen
Branningeniør
Søndre Follo Brannvesen IKS
Drøbaksveien 191, 1430 Ås

Sentralbord: +47 64 93 79 70
Direkte: +47 48 32 14 45
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Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i Frogn, Nesodden og Ås kommune 
 
Jf. Forskrift om tekniske krav til byggverk(byggteknisk forskrift), 2010, med veiledning(VTEK) 
§ 11-17. Retningslinjene erstatter ikke ovenstående forskrift med veiledning, men kompletterer 
disse med en tilpasning til forholdene i overnevnte kommuner. Ved spørsmål oppfordres det til å 
ta kontakt med Søndre Follo Brannvesen IKS (SFB), forebyggende avdeling.  

Alarmering 
I noen bygninger vil det være aktuelt å direktekoble det automatiske brannalarmanlegget opp 
mot brannvesenets alarmsentral (ABØ), jf. VTEK § 11-12. Det må i disse tilfeller sørges for 
at innsatsmannskapene har adkomst til bygningen. Dette kan løses ved montering av 
nøkkelsafe i tilknytning til hovedangrepsveien. 
 
Brannalarmsentral må plasseres i hovedangrepsveien, eventuelt med undersentraler i 
tilknytning til andre angrepsveier. Oversiktsplan som plasseres ved hovedangrepsvei skal 
være mest mulig oversiktlig og tilpasset innsatssituasjonen. Planen skal inneholde all 
nødvendig informasjon, men ikke være for detaljert. Tegninger og lignende bør ikke være 
større enn format A3, gjerne i farge, laminerte og med mulighet for innstatsmannskapene å 
bære med seg ut av bygget ved en brann.   

Innsatstid 
Innsatstid er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. Innsatstiden 
skal ikke overstige 10 minutter til særskilte brannobjekter (§ 13 bygg). Noen plasser i 
tettsteder kan innsatstiden være opptil 20 minutter, innsatstiden utenfor tettsteder skal ikke 
overstige 30 minutter. Innsatstider er jf. forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen § 4-8. SFB godkjenner ikke kort innsatstid som kompenserende tiltak i 
forbindelse med utvendig kledning.   

Tilgjengelighet til bygninger 
Ved større bygninger bør det være adkomstvei rundt hele bygningen.  
Oppstillingsplasser bør anlegges slik at slangeutlegg fra brannbil ikke er mer en 50 meter til 
noen del av bygningens fasader. Der det kan være behov for bruk av stigebil/lift for redning 
(for eksempel bygninger i risikoklasse 6) bør den horisontale avstanden fra oppstillingsplass 
til vindu ikke overstige 10 meter.  
 
Kjørebredde, minst 3,5 meter 
Biloppstillingsplass for maskinstige (bredde) 5,5 meter 
Stigning, maks 1:8 (12,5 %) 
Fri kjørehøyde, minst 4 meter 
Svingradius (ytterkant vei)  13 meter 
Akseltrykk 10 tonn 
Boggitrykk 16 tonn 
Punktbelastning støttebein 19 tonn (belastningsflate 60cm x 60cm) 

Vannforsyning utendørs 
Brannkum/hydrant bør være plassert 25-50 meter fra oppstillingsplass. Dersom avstanden fra 
fasaden til vannuttaket er mindre enn 25 meter bør vannuttaket beskyttes mot strålevarme. Det 
må beregnes et vannforbruk på 42 l/s (2.500 l/min) per mannskapsbil. Det må være 
tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av bygningen dekkes. 



 

I tilknytning til småhus, bør uttaket for slokkevann ha kapasitet på minst 20 l/s (1200 l/min). 
For annen bebyggelse bør kapasiteten være minimum 50 l/s (3000 l/min). Fordelt på minst to 
uttak. Åpne vannkilder bør ha kapasitet for 1 times tapping. 

All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. 

Vannforsyning innendørs 
Der det er mulig bør faste brannslangeskap plasseres ved døren fra branncelle til trapperom. 
Brannslange skal ikke monteres i trapperom. 
 
I bygninger med flere enn 8 etasjer skal det installeres stigeledning for innendørs uttak av 
slokkevann. Stigeledning kan plasseres i trapperom. Vannuttak bør plasseres i skap som låses 
med firkantnøkkel, for å beskytte mot hærverk. 
 
SFB benytter følgende koplinger: 
Ved 65 mm uttak, NOR lås 1. 
Ved 38 mm uttak, klokopling.  

Alle deler av en etasje må kunne nåes med maksimalt 50 meter slangeutlegg,                         
jf. VTEK § 11-17. 

Merking 
Alle branntekniske installasjoner samt risikoområder som for eksempel gass under trykk, skal 
merkes.  
 
 
Juli 2011 
 
 
 
 
Lasse Køhler Botten      Johan Stokkeland 
Forebyggende avdeling     Beredskapsavdelingen 
 

 


