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Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Statsbygg og Bufetat for utarbeidelse av VAO-
rammeplan som vedlegg til ny detaljreguleringsplan for adressen Skoleveien 9 i 
Bodø kommune. Ifm. utarbeidelse av VAO-rammeplan fremkommer det at 
slokkevannskapasiteten i eksisterende kommunalt vannforsyningsanlegg ikke 
tilfredsstiller krav til mengde slokkevann. Det er derfor ytret ønske om en 
uttalelse fra RIBr om hvilke muligheter man har for å ivareta krav i TEK17.  

Bakgrunn 

Det planlegges oppført et nytt byggverk som skal ha funksjon som 
behandlingssenter for ungdom med behov for omsorg utenfor hjemmet i kombinasjon 
med psykisk helsehjelp. Behandlingssenteret vil bestå av i alt 2 etasjer, hvor 
det er forespeilet å være 6 beboere og ca. 18 ansatte på jobb til enhver tid. Se 
situasjonsplan under. 
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Figur 1 - Situasjonsplan 

Ved utarbeidelse av VAO-rammeplan er det avdekket at kommunalt 
vannforsyningsanlegg klarer å levere en slokkevannsmengde på ca. 20 l/s i dette 
området. Krav i TEK17 stiller imidlertid krav til 50 l/s for byggverk som ikke 
er definert som småhusbebyggelse. Det er derfor gjort en vurdering på hvilke 
alternativer/muligheter som finnes for å tilfredsstille krav i TEK17.  

 
Vurdering 

TEK17 §11-17-2E sier følgende vedr. vannforsyning:  

- Plan og bygningsloven §27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas 
i bruk til opphold for mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig 
adgang til slokkevann.  

- Forskrift om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §21 krever at 
kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrensen i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets 
behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er 
liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende 
tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, 
skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke 
behovet.  

- Kommunen skal etter forebyggendeforskriften §22 dokumentere at 
vannforsyningen er tilstrekkelig. Veiledningen til forebyggendeforskriften 
angir at behovet for slokkevann bør inngå i kommunens ROS-analyse, ref. 
brann- og eksplosjonsvernlovens §9, og tiltak bør iverksettes i henhold 
til analysen.  

 

Dette notatet vil kun omhandle hvilke muligheter man har for å ivareta krav som 
fremkommer i TEK17.  
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Iht. TEK17 §11-17-12 skal byggverk tilrettelegges slik at en brann lett kan 
lokaliseres og bekjempes. VTEK17 viser til at krav for slokkevannsmengde for 
slike typer byggverk vil være minimum 50 l/s fordelt på to uttak.  

For å ivareta krav i TEK17 vurderes det med at man har tre følgende muligheter: 

- Etablering av vanntank med pumpesystem som supplerer manglende vannmengde.  
- Fraviksdokumentere forholdet hvor man ved hjelp av andre tiltak vil kunne 

si at krav som fremkommer i TEK17 er ivaretatt.  
- Oppgradere eksisterende kommunalt nettverk og/eller påkoble andre 

eksisterende nettverk i nærheten. 
  

Etablering av vanntank  

Ved etablering av vanntank må man også etablere eget pumpesystem samt 
påkoblingspunkt for uttak til brannvesenet. Tank og pumpesystem må dimensjoneres 
for å ivareta resterende manglende slokkevann og må derfor leverer minimum 30 
l/s i en varighet på minimum 60 minutter. Krav til vannmengde på 50 l/s fordelt 
på to uttak vil derav være ivaretatt og i samsvar med krav i TEK17. Tank og 
pumpesystem må være frostfritt slik at funksjon og betjening sikres uavhengig av 
årstid. Tilkomst for påkobling må enten være via brannkum eller hydrant. 
Påkoblingspunkt må være utført av samme koblingstype som brannvesenet i Bodø 
kommune benytter.  

Fraviksdokumentasjon 

En fraviksdokumentasjon har generelt som mål å vurdere at et funksjonskrav i 
TEK17 er ivaretatt selv om føringer i veiledningen ikke følges fullt ut. Ofte 
kreves det at det utføres andre kompenserende tiltak for at man skal kunne 
verifisere at funksjonskravet TEK17 er ivaretatt. Det er i dette tilfellet for 
tidlig å si om en slik fraviksdokumentasjon lar seg gjøre, da en aksept av fravik 
krever god detaljert oversikt av byggverket, samt avklaringer mot byggherre på 
hvilke kompenserende tiltak som lar seg gjøre og evt. hvilke tiltak som ikke lar 
seg gjøre. Som en del av fraviksdokumentasjonen må det også utføres en 
risikoanalyse som tar for seg ulike scenarioer knyttet til fare for 
personsikkerhet ved brann. På bakgrunn av bruken i byggverket stilles det krav 
til etablering av et sprinkleranlegg (risikoklasse 6 bygg). Sprinkleranlegg vil 
derfor ikke kunne fungere som et kompenserende tiltak. Eksempler på kompenserende 
tiltak i dette tilfellet kan være (listen er ikke uttømmende, men illustrerer 
omfanget av mulige kompenserende tiltak): 

- Etablering av flere seksjoneringsvegger internt i bygget.  
- Økt krav til branncelleinndeling og prinsipper for tekniske utførelser. 

For eksempel steng inne prinsipp for ventilasjon. 
- Krav til bruk av ubrennbare materialer i bygningskropp og generelt til 

materialer og overflater.   
- Vurdere muligheter, utstyr og risiko samt kompenserende tiltak i samråd 

med brannberedskapen i kommunen.   
 

Det presiseres at det ikke er noe garanti for at man kommer i mål med en 
fraviksdokumenstasjon da det er flere forhold som må vurderes. Risikoanalysen 
vil synligjøre alle hendelser og farer knyttet opp mot redusert slokkevannsmengde 
og man vil på bakgrunn av denne avgjøre om man kan fraviksvurdere forholdet.    

Oppgradering av eksisterende kommunalt nettverk 

En oppgradering av eksisterende kommunalt nettverk eller påkobling til andre 
«sløyfer» i nærheten av området er i samråd med VA-rådgiver vurdert å være svært 
omfattende. Eksisterende kommunalt nettverk er gammelt, samt at det er knyttet 



 

BRANNTEKNISK NOTAT 4/4

stor usikkerhet rundt om nærliggende sløyfer har bedre vanntilførsel. Dette 
tiltaket vurderes derfor ikke ytterligere.   

Oppsummering 

Fra et brannteknisk ståsted konkluderes det med at etablering av vanntank for å 
ivareta resterende krav til vannmengde bør videreføres i detaljreguleringen. 
Bakgrunnen for dette er at det er på dette stadiet for tidlig å si om det lar 
seg gjøre å fraviksdokumentere forholdet rundt slokkevannsmengde. 
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