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Innstilling: 

 
Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg. 

 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om 
at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann”. 

 
Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte 
tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten 
brannspredningsfare. 
 
Med bakgrunn i overnevnte forskriftskrav anskaffes tankbil med minimums 
tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min 
med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,- Opplæringskostnader for 3 av 
mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.  
  
Anskaffelsen finansieres via budsjettregulering.  

 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 05.10.2010 

Sak: PS  128/10 

  

Resultat: Tilbakesendt for ny utredning 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake for videre utredning. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 18.10.2011 

Sak: PS  79/11 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 
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Vedtak: 

 
Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg. 

 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om 
at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann”. 

 
Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte 
tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten 
brannspredningsfare. 
 
Med bakgrunn i overnevnte forskriftskrav anskaffes tankbil med minimums 
tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min 
med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,- Opplæringskostnader for 3 av 
mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.  
  
Anskaffelsen finansieres via budsjettregulering.  

Enstemmig vedtatt  
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 - Vannforsyning, stilt krav om 
tilstrekkelig slokkevann ved brann. 

 
Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyning fram til 
tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann. I boligstrøk o.l. 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. 

 
Brannrapporter fra brannvesenene har gitt erfaringsverdier som kan benyttes i 
forbindelse med beredskapsdimensjoneringen. Det er ikke mulig på forhånd å si 
nøyaktig hvor mye vann som må til for å slokke en gitt brann. Til dette er det for 
mange variabler som spiller inn, for eksempel byggets form, overtenning eller ikke, 
hvordan vannet leveres i brannen (stråle/tåke). 
 
Etterfølgende data må derfor ikke sees på som absolutte, men orienterende 
verdier: 

 Overtent enebolig, 1000 liter/minutt, brannceller 3 liter/minutt pr. m2. 
Det bør beregnes gjennomsnittlig 4 stråler fra 38 mm slange, som hver gir ca. 
250 
- 270 liter/minutt ved samtidig bruk, altså et samlet vannforbruk på ca. 1000 
liter/ 
minutt. 
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Svenske undersøkelser, basert på moderne slokketeknikk, konkluderer med at 
brannvesenets vannforbruk ved full slokkeinnsats er ca. 3 liter/minutt pr. m2 
brannareal. Ved et brannareal på 200 m2 kreves altså slokkevannstilførsel på 
minst 600 liter/minutt, ref. 4. Disse tallene gir et beregningsgrunnlag for 
vannbehov for slokkeinnsats i små og mellomstore brannceller. 
 

 Utviklet brann i seksjon i “Større bygning”, 2500 - 3500 liter/minutt. 
I denne gruppen regner man med en brann innefor brannseksjonen i større 
bygninger som for eksempel industri eller lagerbygning, kontor, sykehjem, 
sammenhengende trehusbebyggelse med “middels brannbelastning”. 
Gjennomsnittlig antall strålerør i samtidig bruk. Alternativ: 

1. 10 – 12 stråler fra 38 mm slanger som hver gir ca. 250 – 270 liter/minutt. 
2. 6 stråler fra 65 mm slange som hver gir ca. 450 – 500 liter/minutt. 
3. Vannkanon som gir ca. 1000 liter/minutt og i tillegg 1 – 3 stråler fra 65 

med mer slange og 4 stråler fra 38 mm slange. 
 
I veiledningen til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 Vannforsyning, 
angis 20 liter/sek eller 1200 liter/min som et normtall for beregning av 
slokkevannsmengde for boligbebyggelse og 50 liter/sek eller 3000 liter/min for annen 
større bebyggelse. 
 
Etter vurdering har brannsjefen i Berlevåg funnet det riktig å benytte 1000 liter/min 
som minimum slokkevannsmengde for eneboliger, og 2500 – 3000 liter/min for større 
branner i Berlevåg kommune.   
 
Målinger 
Arbeid med risiko og sårbarhetsanalyse for brann er i gangsatt men ikke sluttført. 
I dette arbeidet er kartlegging av slokkevann et av de viktigste områdene. 
Det er foretatt målinger på vannledningsnettet i tettstedet Berlevåg. Utdrag fra disse 
målingene finnes i tabellen under. 
 

Objekt Målt vanntilgang i l / min Slokkevannbehov l / min 

Berlevåg helsesenter 1500  2500 – 3000  

Berlevåg skole 950 2500 - 3000 

Samfunnshuset 1500 2500 - 3000 

Barnehagen 1100 1500 

Kompetansesenteret 1100 1500 

Enebolig med fare for 
brannspredning 

800 1000 

I tillegg er det foretatt måling i området Østregate, Grønnlia, Granbakken, Fjellveien, 
Egilsgate, Skonvikveien. Gjennomsnittsresultat for disse målingene ble 550 l/min.  
 
 
Erfaringer 
I begynnelsen av juni 2010 oppstod det brann i en enebolig øverst i Ordf. Jentofts 
gate hvor brannvesenet opplevde stor mangel på slokkevann. Boligen brant ned til 
grunnen. Det var ikke mulig for brannvesenet å hindre overtenning og nedbrenning av 
eneboligen. Årsaken var at ledningsnettet ikke leverte tilstrekkelig mengde 
slokkevann selv om det ble satt sugepumpe for å suge fra ledningsnettet. 
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Brannvesenet hadde kun vann til ett strålerør på ca 250 l/min. Dette underbygger 
også de målinger som er foretatt i vannledningsnettet.  
 
 
Sikkerhet for røykdykkerne 
Veiledning om røyk og – kjemikaliedykking angir at 2000 liter vann er tilstrekkelig 
vannmengde for at en kortvarig førsteinnsats skal kunne iverksettes. 
Utlegg med større vannmengde fra større vannkilde, vannledningsnett eller tankvogn 
må snarest etableres for slokking og sikring av mannskapene. 
 
 
Drøfting 
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 5-5 
Beredskap for høyderedskap eller tankbil står følgende under punkt ”Tankbil som 
slokkevannsforsyning”: 
  

Forebyggendeforskrift § 5-4 pålegger kommunen å sikre tilstrekkelig 
vannforsyning til brannslokking. Det fremgår videre at i boligstrøk hvor 
spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 
disponerer passende tankvogn.  
 
Dette innebærer at i tettbygd strøk som etter risikokartlegging, jf. § 2-4, viser 
seg å ikke ha nok slokkevann, har kommunen ansvar for å oppgradere 
vannforsyningen. Det kan skje ved vedlikehold, økning av vannledningsnettets 
kapasitet eller ved å tilrettelegge for bruk av åpne kilder eller basseng der det 
ikke kommer i konflikt med annet regelverk.  
 
Tankbil vil etter forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn ikke kunne erstatte 
manglende slokkevannforsyning i tettbygd strøk. Tankbil vil bare kunne erstatte 
manglende vannforsyning i boligstrøk med liten spredningsfare. 
  

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes 
tilveie, følger dimensjoneringsforskriften opp intensjonene i 
forebyggendeforskriften ved å pålegge brannvesenet å bringe med seg tankbil.  
I § 5-2 er det dessuten nedfelt en plikt til å ha en støttestyrke med bl.a. fører av 
tankbil.  
Brannvesenet må bringe med seg vann til slokking når det varsles brann i:  
 

 Frittliggende bebyggelse, gårdsbruk, boligstrøk o.l. uten 
tilstrekkelige slokkevannkilder. 

 Brannobjekt hvor avstanden til sikker slokkevannkilde vil kreve 
lengre slangeutlegg enn 300 meter.  

 Skogområder med fare for brannsmitte til bebyggelse som ikke 
har tilstrekkelige slokkevannkilder. 

 Tettbebyggelse der brannvesenets førsteinnsatsstyrke ikke kan 
regne med å få tilstrekkelig hjelp til fødeutlegg osv. i løpet av 4-6 
minutter. 

 
 
For å oppfylle tankbilkravet, forutsettes det at samlet tankkapasitet utgjør minst  
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8000-10 000 l. Pumpekapasiteten bør ikke være mindre enn 1000 l/min. 
 

Med ”liten spredningsfare” menes at bygninger ikke er plassert tettere enn 4 meter fra 
tomtegrensen. Avstand mellom bygninger vil da være minimum 8 meter. 
I tettstedet Berlevåg er det generelt sett liten spredningsfare og tankbil kan benyttes 
som vannforsyning i den akutte fasen. Tankbil kan ikke erstatte vann fra kommunalt 
vannledningsnett som primær vannforsynigskilde. 
 
 
I det etterfølgende vil følgende faktorer drøftes  
 

 Renovering av vannledningsnettet. 

 Alternative løsninger. 

 
 
Renovering av vannledningsnettet 
 
Innledning 
Vannledningsnettet i Berlevåg kommune består av en blanding av grått støpejern, 
rehabilitert (epoxybelagt) støpejern og plastledninger. De delene av nettet som består 
av grått støpejern har behov for rehabilitering som følge av korrosjon, innvendig 
begroing og stedvis høy bruddsannsynlighet. Dette gjelder både i Kongsfjord og i 
Berlevåg tettsted. Mange kummer er av fellestypen hvor det ofte finnes åpne 
avløpsledninger og vannledninger med brannventiler i samme kum.  
Mange brannventiler er av eldre type og framstår som slitte og dårlige. Slike kummer 
innebærer en reell fare for forurensning av drikkevannet som følge av innlekking av 
kloakk gjennom dårlige brannventiler når trykket tas av vannledningene, for eksempel 
i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold. Kilde: Forslag til forprosjekt for 
rehabilitering av vann og avløpssystemene i Berlevåg kommune. 
 
Aquapartner AS leverte 30.11.2009 et forslag til forprosjekt for rehabilitering av vann- 
og avløpssystemene i Berlevåg kommune. Dette forprosjektet har bakgrunn i 
hovedplan vann utarbeidet av Barlindhaug 1997 og senere revidert av Aquapartner 
as i 2006, samt hovedplan avløp utarbeidet av Paulsen RI 1997 og revidert av 
Aquapartner as i 2006.  Viser for øvrig til internrevisjonsrapport fra Aquapartner AS 
datert 23.10.2009 for nærmere vurdering av bakgrunn for foreslåtte investeringer. 
  
 
 
Drøfting 
I følge forslag til forprosjekt for rehabilitering av vann og avløpssystemene i Berlevåg 
kommune er rehabiliteringsbehov for ledningsnettet kostnadsberegnet til ca 13 
millioner kroner, og et tidsperspektiv på 4 år.  
Fordelen med å gjennomføre en slik rehabilitering vil kunne gi en tilfredsstillende 
slokkevannsmengde, god kvalitet på ledningsnett, ventiler og brannkuler.  
En ulempe er at det vil ta lang tid, og brannvesenet vil mangle tilstrekkelig slokkevann 
over en lengre periode.  
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Som det fremgår av forprosjektet ligger det an til betydelige investeringer på 
ledningsnettet for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. Hvilke investeringer som er direkte 
knyttet til slokkevannsmengdebehovet har jeg ingen oversikt over på nåværende 
tidspunkt.  
Det er fra brannvesenet side ønskelig at man får på plass god slokkevannsforsyning 
så raskt som mulig. Brannvesenet ser det derfor som positivt at det er utarbeidet et 
forslag til forprosjekt for renovering av vann- og avløpsledningsnettet i Berlevåg 
kommune.  
 
 
Oppsummering 
Ved å gjennomføre forprosjekt og eventuelt et påfølgende hovedprosjekt vil dette 
sikre god kvalitet på slokkevannsforsyningen samt ledningsnettet i kommunen. Dette 
er derimot ikke tilfredsstillende sett i et kort tidsperspektiv.  
 
 
Alternative løsninger 
 
Innledning 
Som alternative løsninger kan følgende vurderes:  

 Avstenging av deler av vannledningsnettet for å kanalisere nok slokkevann 
frem til brannstedet.  

 Suge vann fra ledningsnettet ved hjelp av ekstra pumper. Hente vann fra 
forskjellige deler av ledningsnettet gjennom flere og lange slangeutlegg.  

 Anskaffe tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og 
minimum pumpekapasitet på 1000 l/min.  

 
Drøfting 
 
Alternativ 1: Avstegning – Seksjonering.  
Avstenging av deler av ledningsnettet for å kanalisere vann til brannsted kan la seg 
gjøre. Dette vil kunne føre til mer vann og høyere trykk. Det har vist seg at deler av 
ledningsnettet er belagt med vannstein slik at rørene får innvendige innsnevringer. 
Det kan derfor være utfordrende å få mer vann frem til brannstedet. Det må derfor 
foretas omkoblinger i ledningsnettet for å kanalisere slokkevannet. Det er usikkert 
hvem som skal gjøre disse omkoblingene. Hvis brannvesenet skal gjøre dette 
arbeidet betyr det at det at bemanningen må økes og en form for beredskapsvakt for 
vannledningsnettet må etableres. En svært viktig faktor som må vektlegges i denne 
vurderingen er tidsaspekt dette har. Hvor hurtig er det mulig å kanalisere slokkevann. 
Det er lite sannsynlig at brannvesenet vil få tilgang på nok vann i løpet av 10 minutter 
etter at førsteinnsatsen er iverksatt.  
Erfaring har vist at det er mangler ved sluseventilene i nettet. Flere av sluseventilene 
mangler innmat, noen sitter fast og andre igjen tetter ikke tilfredsstillende. Slik 
ledningsnettet fremstår i dag vil være vanskelig å kanalisere vann uten at flere 
ventiler renoveres eller skiftes ut.  
Ukentlig salting av alle brannkummer må også gjøres i vinterhavåret for å sikre 
tilgjengelighet til brannkulene. 
 
 
Alternativ 2: Sugepumpe – Lange slageutlegg 
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Ved å koble sugepumpe på ledningsnettet kan det være mulig å oppnå en 
tilfredsstillende slokkevannsmengde. Dette har brannvesenet gjort ved flere 
anledninger. Erfaringer fra slike tilkoblinger har vist seg ikke å fungere over alt. For at 
slik pumping skal fungere fordrer det at rørledningene har stor nok dimensjon slik at 
tomsuging av ledningsnettet ikke inntreffer. Det er forbundet med risiko å suge tom 
ledningsnettet da konsekvensen kan være at deler av ledningsnettet klapper sammen 
som følge av dette. 
 
Henting av slokkevann gjennom lange slangeutlegg vil kunne gi nok slokkevann frem 
til brannstedet. Utfordringen med lange utlegg er at det krever ekstra 
personellressurser for å foreta slike utlegg. Tap i utlegg som følge av friksjon og 
høydeforskjell vil også forekomme. Det må i enkelte tilfeller også seriekjøres pumper 
for å oppnå nok trykk og slokkevannsmengde. Brannvesenet har også 
utstyrsutfordringer ved lange slangeutlegg. I dag disponerer brannvesenet 38-, 42- og 
68mm slanger. 38- og 42mm slangene benyttes som ”arbeidsslanger” og 68mm 
slangene benyttes primært som ”fødeslanger” frem til grenrør. For å hindre tap i lange 
slangeutlegg må det investeres i slange- og pumpemateriell med større dimensjon. 
Det er derimot usikkert om lange slangeutlegg i en akuttfase er en løsning. Iflg. 
veiledning forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §.5-5 skal det 
ved en hver utlegging utover 300 meter være tankbil tilgjenglig.  
En utbygging av flere brannkuler på hovledingsnettet vil minske friksjon og trykktap 
samt redusere lengden på slageutleggene. Kostnaden på dette i et kort perspektiv før 
hovedrenovering, anses som urealistisk og lite formålstjenelig.  
 
 
Alternativ 3: Tankbil 
Tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og pumpe med 
minimum pumpekapasitet på 1000 liter l/min vil gi en garanti for vann i den viktige 
perioden før overtenning og ved røykdykking. Vinterstid vil det være enklere å få 
tilgang på slokkevann, da en ikke trenger å lokalisere brannkum i første del av 
innsatsen. Dette er mannskapsbesparende tiltak slik at fokus kan være på redde- 
slokkearbeidet fra første stund. Det er ikke nødvendig å anskaffe en ny bil, brukt 
tankvogn vil fungere utmerket. 
 
En bør også søke å anskaffe tankbil med rustfri ståltank som er godkjent for 
drikkevann. Bil med slik tank vil være med på å sikre drikkevannsforsyningen ved 
alvorlige feilsituasjoner. 
  
Ulempen vil primært være kostnader forbundet med selve anskaffelsen samt 
opplæringsutgifter for å betjene et slikt kjøretøy. Årlige vedlikeholds- og driftsutgifter 
vil også påløpe. Behov for varmgarasje slik at vanntanken ikke fryser vinterstid er 
også en faktor som må tas med. Dagens brannstasjon er svært liten, hvis det 
anskaffes tankbil vil det ikke være plass for andre kjøretøy enn brannvesenets brann- 
og tankbil i garasjen. 
 
Oppsummering 
Det er mange faktorer som må tas med ved vurdering av hvordan man skal få frem 
nok slokkevann ved brann tettstedet Berlevåg. Som tidligere nevnt kan vi seksjonere i 
ledningsnettet, men ledningsnettet fremstår i dag på en slik måte at det vil være 
vanskelig å få til en effektiv seksjonering.  
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Lange slageutlegg ble også drøftet tidligere, dette er heller ikke en optimal løsning da 
det også her vil kreve en betydelig innsats for å få ut slike utlegg. Det vil helt klart 
være behov for ekstra personell for å utføre slike utlegg. Denne løsningen gir ikke nok 
slokkevann i den akutte fasen, det tar lang tid å få etablert en vannforsyning basert på 
denne løsningen.   
 
Slokkevann fra tankbil med minimumskapasitet på 8 000 – 10 000 liters vanntank og 
pumpe med minimum pumpekapasitet på 1000 liter l/min vil gi en tilfredsstillende 
slokkevannsmengde i den akutte fasen.  
Ulemper ved anskaffelse av tankbil er primært forbundet med kostnader forbudet med 
drift av kjøretøyet. Dette er rene driftsutgifter som drivstoff, forsikring og service osv.  
Ved anskaffelse av tankbil må det også påregnes opplæringskostnader for minimum 
3 av mannskapene. En bør primært søke å anskaffe tankbil med rustfri ståltank som 
er godkjent for drikkevann. Bil med slik tank vil være med på å sikre drikkevann ved 
alvorlige hendelser i drikkevannsforsyningen. 
 
 
Forslag til innstilling 
På bakgrunn overnevnte vil brannsjefen foreslå følgende: 

 
Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg. 

 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om 
at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann”. 

 
Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte 
tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten 
brannspredningsfare. 
 
Det anskaffes brukt tankbil med minimums tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og 
pumpekapasitet på minimum 1000 l/min med en kostnadsramme på inntil kr 
700 000,-  
 
Et slikt kjøretøy vil gi tilfredsstillende slokkevannsmengde i akutt fasen. Tankbil 
vil gi økt slagkraft, effektivitet og sikkerhet for innsatspersonellet, samt økt 
sikkerhet for kommunens innbyggere.  
 
Ved anskaffelse av tankbil bør det primært søkes å anskaffe bil med rustfri 
ståltank godkjent for transport av drikkevann. Opplæringskostnader for 3 av 
mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.  

 

 

 

 
Henvisninger: 
Tigjengelig dokumentasjon, ikke vedlagt: 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
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Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
Veiledning om røyk – og kjemikaliedykking 

 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 

 


