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Follo Brannvesen IKS 
 

 

 

RETNINGSLINJER FOR 

TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAPER I 

ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPGÅRD, SKI, OG ÅS 

KOMMUNER 

 

Dette dokumentet er tiltenkt byggesaker i Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås 

kommuner. Ansvarlig prosjekterende må innhente informasjon fra brannmyndigheten om 

dimensjoneringskriterier for atkomstvei og oppstillingsplass for brannvesenets biler i forbindelse med 

prosjekteringen. Kriteriene som ansvarlig prosjekterende skal innhente informasjon om omfatter blant 

annet veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. 

Retningslinjene skal også benyttes i eksisterende områder der det er ønske/krav om å utbedre 

forholdene for rednings- og slokkemannskaper 

 

Det påpekes at brannvesenet ikke har myndighet til å gi aksept eller samtykke i byggesaker.  

 

Krav til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er beskrevet i Byggteknisk forskrift (TEK10), 

med tilhørende veiledning (VTEK10) § 11-17. Retningslinjene er ment som en utdyping på hvordan 

man mulig kan tilrettelegge løsninger for å tilpasse disse til brannvesenets ressurser. Dokumentet skal 

kun brukes i sin helhet, og kan ikke kombineres med andre løsninger eller regelverk. Retningslinjene 

erstatter ikke ovenstående forskrift med veiledning, men er å betrakte som akseptkriterier for å sikre at 

FBV vil kunne utføre en effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på 

personell og/eller utstyr.  

 

Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og eksplosjonsvernloven med 

forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverket etter TEK10. Beredskapsmessige tiltak 

kan ikke erstatte eller kompensere for manglende oppfyllelse av krav etter TEK10 eller veiledningen.  

 

Brannvesenets retningslinjer gir ikke aksept for valg under minimumskrav beskrevet som 

preaksepterte løsninger i VTEK10 § 11-17. Løsninger som ikke gjøres i samsvar med VTEK10 og 

stedlig brannvesens forutsetninger og behov, må særskilt legges frem for Follo Brannvesen IKS. Det 

oppfordres til å ta kontakt ved spørsmål.  Kontaktinformasjon finnes på vår hjemmeside 

www.follobrannvesen.no eller ved å sende mail til post@follobrannvesen.no. 

 

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/17/
http://www.follobrannvesen.no/
mailto:post@brannvesenet.com
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1. MANNSKAP OG UTSTYR 

Pr. dags dato har Follo Brannvesen IKS (FBV) fem stasjoner som betjener beredskapen i Enebakk, 

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås kommuner 

Brannstasjon Besøksadresse Kasernering Mannskap 

(min.) 

Utstyr 

Korsegården  Drøbakveien 191, 

1430 Ås 

Døgn 4 Mannskapsbil 

Tankbil 11 000 l 

Nesodden Vardenbakken 96, 

1450 Nesodden 

Dagtid: (7.30 – 15.00) 

Deltid: 

kveld/helg/helligdager 

5 Mannskapsbil 

Skogbrannbil 

Tankbil 8500 l 

Ski Teglveien 18B, 

1401 Ski 

Døgn 5 Mannskapsbil 

Lift 32 m 

Tankbil 10 000 l 

Oppegård Sofiemyrveien 8, 

1412 Sofiemyr 

Døgn 4 Mannskapsbil 

 

Enebakk Osloveien 17, 

1912 Enebakk 

Deltid 6 Mannskapsbil 

Skogbrannbil 

Fremskutt enhet 

 

I tillegg har brannvesenet flere småbiler og båter. Se vår hjemmeside www.follobrannvesen.no for 

fullstendig oversikt over utstyr og kjøretøy.  

Follo Brannvesen IKS er tilknyttet Alarmsentral Brann Øst A/S (ABØ), som er lokalisert i Moss. 

2. INNSATSTID 
Innsatstid er tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet.  

Vedrørende krav til Innsatstid, henvises det til Forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen, § 4-8 Innsatstid; 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 

minutter.  

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 

den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.  

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter. 

Dersom det er tvil om innsatstid, skal dette avklares med FBV. Brannvesenet aksepterer ikke at kort 

innsatstid kompenserer for, eller er teknisk bytte for, brennbar ytterkledning.  

http://www.follobrannvesen.no/
http://lovdata.no/forskrift/2002-06-26-729/§4-8
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3. TILGJENGELIGHET 
TEK 11-17 første ledd: Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. 

I bygg over to etasjer, der brannvesenets høyderedskap er en forutsetning for rednings- og 

slokkeinnsats, skal brannvesenet informeres.  

Ved større bygninger bør det være kjøreadkomst rundt hele bygningen. 

Dersom områder er innegjerdet, må brannvesenet ha tilgang til området via fastmontert nøkkelsafe 

tilpasset vår arbeidsnøkkel. 

ADKOMSTVEI 

Kjørebredde, minst 3,5 meter 

Svingradius (ytterkant vei) 13 meter 

Stigning, maks 1:8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde, minst 4 meter 

Terskel/oppkant, maks høyde 20 cm 

Ved blindvei Vendehammer for kjøretøyklasse L 

 

Ved tilretteleggelse av oppstillingsplass for lift over parkeringskjeller, må dekket være dimensjonert 

for aktuell punktbelastning og totalvekt, se tabell nedenfor. 

Oppstillingsplass skal alltid være tilgjengelig og tydelig merket. Det skal ikke forekomme parkering 

eller annet som kan hindre brannvesenets innsats.  

OPPSTILLINGSPLASS 

Brannbil / tankbil  

Bredde 4 meter 

Lengde 11 meter 

Lift  

Bredde 7 meter 

Lengde 14 meter  

Dekke Brannbil/tankbil/lift  

Akseltrykk 10 tonn 

Boogietrykk 17 tonn 

Punktbelastning støttebein 19 tonn (belastningsflate 60 x 60 cm) 

Total vekt 27 tonn 

 

Brannvesenets lift i dag er en Bronto F32 RLH. Denne har maksimal plattform høyde fra bakken på 

30 m (rett opp). De to siste meterne regnes på personen som står i kurven, derfor F32. 

Max rekkevidde til siden med alle støtteben helt ute er 16.8m. Dette snevres noe inn (fra ca 10 meters 

høyde og opp mot 30 m) i forhold til hvor høyt man går med kurven.  
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TEK 11-17 andre ledd: Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.  

TEK 11-17 Tredje ledd : Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og 

slokkeinnsats skal være tydelig merket 

 

Sprinklersentralen skal være tydelig merket utenfra. Branntekniske installasjoner med betydning for 

brannvesenets innsats (nøkkelsafe, brannalarmsentral, sprinklersentral, brannventilasjonssentral o.l.) 

skal plasseres lett tilgjengelig og i samråd med FBV. En samlokalisering av vitale installasjoner må 

alltid vurderes. Der styring av branntekniske installasjoner er avhengig av brannvesenets innsats skal 

dette fremgå av orienteringsplanen, og det skal være en tydelig manual ved installasjonen. 
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Brannalarmanlegg 

Der alarmoverføringen går direkte til nødalarmeringssentral skal det være montert lett tilgjengelig 

godkjent nøkkelsafe av type (ref. kontraktsvilkår fra ABØ) ved hovedangrepsveien med 

universalnøkkel til byggverket.  

Brannalarmsentralen skal plasseres ved hovedangrepsveien, og minimum 1 per. brannseksjon. Det kan 

være undersentraler ved øvrige angrepsveier. Brannalarmsentralen skal gi entydig oversikt over hvor 

utløst alarm befinner seg i byggverket. Det er viktig at det som står på brannalarmsentralen stemmer 

overens med orienteringsplanen.  

Hulrom og kjeller 

Ved tilrettelegging for utlufting av røyk- og branngasser i plan under øverste kjellergulv, skal FBV 

kontaktes.  

 

Parkeringsanlegg 

Der det ikke er installert røykventilasjon må tilrettelegging for utlufting av røyk- og branngasser 

avklares med FBV. 

 

Parkeringskjellere skal ha egen orienteringsplan på vegg ved inn- og utkjøringsramper, og ved alle 

angrepsveier. Orienteringsplanen må være lett synlig og inneholde nødvendig informasjon om 

brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr og branntekniske installasjoner 

(alarm- og slokkeanlegg).  

 

Tilgjengeligheten og tilrettelegging for slokkemannskaper i automatiske garasjeanlegg må avklares 

med brannvesenet i hvert enkelt tilfelle. 

4. VANNFORSYNING 
Follo brannvesen IKS benytter følgende koplinger: 

Uttak Kopling 

65 mm (2,5") NOR lås 1 

38 mm (1,5") Klokopling 

Utendørs 

I FBV`s område benyttes det i noen kommuner og områder brannhydranter mens i andre områder 

brukes det mest brannkummer.  

Dersom det benyttes kum, foretrekkes system med ventiltopper med spindelforlenger og brannventil 

for tilrettelagt påkobling av brannvesenet. Disse er raskere og enklere å betjene, da påkoblingen ligger 

direkte under kumlokket. 

Kummer må plasseres slik at de er lett tilgjengelig til alle årstider, og godt synlig fra inngang til 

brannvesenets angrepsveier i bygningen.  
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Brannkum må merkes tydelig med kumskilt på stolpe eller fasade i umiddelbar nærhet til kummen. 

Brannkummer må plasseres på arealer som ryddes for snø, men ikke plasseres på biloppstillingsplasser 
eller lignende.  

I områder der det prosjekteres med at brannvesenets tankbil er tilstrekkelig som slokkevann, må det 

etableres tilgjengelighet rundt hele byggverket, og brannvesenet må informeres. 

Innendørs  

Koblingspunkter til stigeledning bør plasseres i låsbare skap som låses med firkantnøkkel (konus 

nøkkel/AMA-nøkkel), for å beskytte mot hærverk. 

Både påkoblings- og uttakspunkter skal være tydelig merket med skilt: ”STIGELEDNING”. 

 


