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Norsk Vann

Abonner på nyheter fra 
norskvann.no

Følg oss på Facebook og 
Twitter

Bruk verktøykassene fra 
Norsk Vann Prosjekt

Engasjer deg i 
interessesaker du er 
opptatt av

Bruk jus-tilbudet vårt

Bruk kurs-tilbudet vårt

Delta på arrangementer og 
i grupper du har interesse 
av
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Sikring av vannforsyning mot 
tilsiktede uønskede hendelser

Hvorfor må 
vannforsyningen sikres?

Hva er viktig å sikre?

Hvem og hva skal vi 
sikre oss mot?

Hvordan bør vi sikre 
oss?

Hvordan sikrer vi oss i 
praksis?

Sikring av ulke deler av 
vannforsyningen
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Fysisk sikring av vannforsyningen

Rapport kommer 
om 1 uke

På papir

På norskvann.no

2-siders 
orientering ligger 
utenfor
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Disse grunnvannsbrønnene 
bør sikres
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Innbrudd på vannverk i Bodø
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Finn 5 feil
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Dagens tekst

1. Brannvannprosjektet i Norsk Vann

2. Hva sier lover og forskrifter om ansvar?

3. Kartlegging av brannvannskapasitet i ledningsnettet

4. Brannvann i planarbeid og byggesaksbehandling

5. Kommunikasjon mot tiltakshaver

6. Behov for vannforsyning til sprinkleranlegg

7. Anbefalinger til sprinklerbransjen 

8. Bruk av lokale basseng og pumper

9. Tilbakestrømssikring 
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Norsk Vann rapport 218

Brannvannpraksis i 
kommunene

Kartlegging av brannvannskapasiet

Beskrivelse av lovverk

Brannvann i planarbeid, ROS-analyse 
og byggesaker

Konsekvenser for drikkevannskvalitet

Slokkemetoder og vannbehov
Vann som slokkemiddel

Brannvesenets behov for slokkevann

Slokketeknikker

Vurdering av slokkevannsbehov

Praksis og regelverk
Forbedringer i praksis og regelverk

Forslag til ny veiledningstekst til 
forskrifter
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Prosjektledelse og styringsgruppe

Willy Thelin, 
SINTEF

Ragnar Wighus, 
SP Fire Research 

Einar Melheim, 
Norsk Vann

Ann-May Berg, Tromsø 
kommune

Sylvei Holt, Aurskog-
Høland kommune

Johan Martin Lund, 
Oslo kommune

Arne Bergo, DIHVA

Håvard Grønstad, FNO

Torgeir Dybvig, 
Hedemarken 
brannvesen 
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Trenger vi et paradigmeskifte i 
tenkningen rundt brannvann?
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Aktuelt regelverk

Oversikt i rapport 218, kap. 
2.2.

Brannloven § 9

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen

Plan og bygningsloven § 27-1

Byggeteknisk forskrift (TEK 17)

Matloven og folkehelseloven

Drikkevannsforskriften 
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Lover og forskrifter om ansvar

Brannloven § 9: Etablering og drift 

av brannvesen, gjennomføre ROS-
analyse

Forskrift om brannforebygging,      
§ 21: Vannforsyning

Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen

PBL, § 27-1: Vannforsyning

Byggeteknisk forskrift,                
kap 11: Sikkerhet ved brann 
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PBL / TEK 17

PBL § 27 – 1:
Bygning må ikke føres 
opp eller tas i bruk til 
opphold for mennesker 
eller dyr med mindre det 
er forsvarlig adgang til 
hygienisk betryggende 
og tilstrekkelig 
drikkevann, samt 
slokkevann.

Byggeteknisk forskrift, 
TEK 17: (fra 1.7.17) 

§ 11–16: Tilrettelegging 

for manuell slokking 
(effektiv slokkeinnsats i 
startfasen)

§ 11-17: Tilrettelegging 

for rednings- og 
slokkemannskap 
(tilgjengelighet, lokalisering, 
bekjemping)

§ 15-7: 

Vannforsyningsanlegg 
(sikring mot tilbake-sug, 
tilfredsstillende mengde og 
trykk, inkl. slokkevann) 
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Veiledning til byggeforskriften
- gjelder fra 1.7.2017

§ 11-17 E:

Preaksepterte ytelser for 
vannforsyning utendørs:

Medbrakt vann, trykkvann eller 
åpen kilde

Brannkum / hydrant 25 – 50 m fra 
hovedangrepsvei

Tilstrekkelig antall brannkummer / 
hydranter slik at alle deler av 
bygget dekkes

Slokkevannskapasiteten må være 
minst:

20 l/s i småhusbebyggelse

50 l/s, fordelt på minst to 
uttak, i annen bebyggelse

Åpne vannkilder må ha kapasitet 
for 1 times tapping 
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Forskrift om brannforebygging
- gjelder fra 1.1.2016

§ 21 Vannforsyning:

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 og lignende 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
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Veiledning til forebyggendeforskriften
- august 2016

Vannforsyning er viktig (ingen 

verdier for vannmengde eller avstand)

Ansvar (kom. skal påse at)

Eier ansvarlig for vann til 
sprinkleranlegg

Ansvarlig prosjekterende må 
avklare vannforsyning

Rammeforutsetning for 
byggetillatelse

Kom. må gjøre ROS-analyse

Godt kommunalt samarbeid 
og rutiner
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Noen svakheter ved dagens 
regelverk

Byggeforskrift, brannforskrift 
og drikkevannsforskrift er 
ikke harmonisert

Tekst i veiledning stemmer 
ikke med forskrift («sørge for» 

tolkes som «påse at»)

Preaksepterte løsninger 
tolkes som lov eller forskrift     
(ingen lov– eller forskriftskrav til    
mengder og avstand)

Begrepet 
«småhusbebyggelse» er ikke 
definert

Ansvarsfordeling internt i 
kommunen er ikke klar 
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VA/Miljø-blad nr. 82
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Drammensregionen
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Noen utfordringer knyttet til 
slokke- og sprinklervann

Store dimensjoner medfører store kostnader 
og lang oppholdstid

Kun den ‘allmenne’ brannvannsforsyningen 
kan dekkes av abonnentene etter selvkost

Store uttak og tappeprøver kan gi:

spyleeffekt

trykkstøt

undertrykk og innsug  

Rørbruddsventiler 

Avbrudd pga vedlikehold, 

brudd og strømstans 
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Brannvannkapasitet i 
ledningsnettet
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Brannvann i planarbeid og 
byggesaksbehandling

Vannkapasitet må kartlegges / 
planlegges og legge premisser 
for arealbruken

Bør kreves VAO-rammeplan i 
alle reguleringsplaner

ROS-analyse for 
brannberedskap

Intern møtearena

Hva er behovet for brannvann?

Hvordan kan behovet dekkes?

Mulig konflikt med 
drikkevannskvalitet

Investeringsplan

Informasjon til utbyggere



25

Vannforsyning til 
sprinkleranlegg

Tilstrekkelig vannforsyning er en 
rammeforutsetning for byggetillatelse 

Prosjekterende må innhente opplysninger om 
vannkapasitet og vurdere sikkerhet i 
vannforsyningen

Hvis dette ikke er tilstrekkelig, må andre løsninger 
velges:

Lokale basseng og pumper

Andre branntekniske løsninger

Sikring mot undertrykk i nettet

Tilbakestrømssikring
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Anbefalinger til kommunen
- oppsummering

Kartlegge vannkapasitet

Gjennomføre ROS-analyse

Vann som premiss i 
arealplanleggingen

Kommunikasjon vannverk-
brannvesen 

Prosjektering av 
brannsikring/sprinkleranlegg  
på grunnlag av tilgjengelig 
kapasitet (forhåndskonferanse, PBL §27-1)

Still krav om 
tilbakestrømssikring
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Eiers ansvar for sprinkelvann

I hht PBL er eier ansvarlig 
for brannsikkerheten i sitt 
bygg / objekt. 

Eier sørge for tilstrekkelig 
vannforsyningskapasitet til 
sitt sprinkleranlegg.

Prosjektering av 
sprinkleranlegg må baseres 
på den vannkapasitet og 
sikkerhet kommunen 
oppgir

Andre løsninger for 
brannsikring må vurderes 
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Anbefalinger til brann- og 
sprinklerbransjen

Preaksepterte 
verdier kan fravikes

Strategi baseres på 
reell vannkapasitet

Alternative 
vannkilder vurderes

basseng

sjø, elv

tankbil

Nye metoder og 
teknikker tas i bruk
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(For) Lite debatt
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Tilbakestrømssikring

Rapport januar 2016

Abonnenten er ansvarlig

Risikoabonnenter skal 
kartlegges

Lovhjemmel:
Standard abonnementsvilkår

PBL kap 31 og 32, TEK10

Drikkevannsforskriften

Pålegg rettes mot:
Abonnenten (s a)

Huseier

Aktuelle dokumenter:
NS-EN 1717

VA/Miljø-blad nr 61
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Spyling eller slokking?


