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Steiningsholmen Eiendom AS

BAKGRUNN FOR OPPDRAGET
Firesafe ASer engasjert av Steiningsholmen Eiendom ASifm. brannteknisk rådgivning for nytt boligområde på
Steiningsholmen i Skudeneshavn i forbindelse med reguleringsfasen. Tiltakshaver har bedt oss gjøre noen
overordnede betraktninger som gir brannteknisk premisser ifm. med omregulering av deler av Steiningsholmen, og da
særskilt ift. brannvesenets atkomst og slokkevannsbehov.

GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER
Følgende dokumenter ligger til grunn for denne vurderingen:
• Illustrasjonsplan, 18021-112-RP01, Utarbeidet av Petter J. Rasmussen AS.
• 03 - Forslag til planbeskrivelse_rev05-07-2021, Utarbeidet av Petter J. Rasmussen AS.
• VA-NOTAT - Steiningsholmen vest, utarbeidet av RH Oppmåling, udatert.
• VA-SKISSE - Steiningsholmen vest, utarbeidet av RH Oppmåling, 6 skisser, nyeste datert 28.08.2020.
• Beregning av brannvannskapasitet Steiningsholmen, Notat utarbeidet av Karmøy kommune v/ Anna
Bubnowicz, datert 25.01.2019.
• Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser, Haugaland brann og redning IKS, datert 24.10.2019.
• SINTEF Rapport NBL A13126 Slokkevannsmengder, 25.10.13.
• Brannfysikk – fra teori til praksis, 1. utgave, Guttorm Liebe, 2015.
Ytelser gitt i Teknisk forskrift, TEK 17 med tilhørende veiledning (VTEK 17) er lagt til grunn for vurderingen.
Det presiseres at løsningene som er omtalt i dette notatet gjelder den aktuelle bebyggelsen slik den er presentert i
dokumentene ovenfor. Det vil si naustbebyggelse, frittliggende småhus, frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse (BB1 med opptil 4 etasjer).

VURDERING AV BEHOV FOR SLOKKEVANN
Beregning gjort av Karmøy kommune viser at slokkevannsmengden vil være minst 20 l/s, som er i tråd med
preaksepterte ytelser i TEK17 for det meste av bebyggelsen (foruten blokkbebyggelse – BB1). Disse boligene er ikke
ytterligere vurdert i dette notatet. Det skal ikke være mer enn 50 + 25 meter slangeutlegg fra kum/ hydrant til
hovedangrepsveg. Med dette menes 50 meter fra kum/ hydrant til brannbil og videre 25 meter til hovedangrepsveg.
Avstanden må regnes langs veg.
Foruten blokkbebyggelse (BB1) så vil resterende bebyggelse falle inn under betegnelsen småhusbebyggelse og det vil
preakseptert være tilstrekkelig med 20 l/ s for byggene. Det må påregnes brannkrav på deler av yttervegger grunnet
kort intern avstand.
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BB1

Figur som viser planlagt blokkbyggelse (BB1) m.m.
Det må vurderes om det blir krav til sprinkleranlegg i BB1 som følge av kravene til universell utforming. Dersom det
blir krav til sprinkler vil dette påvirke valg av løsninger for å begrense behovet for slokkevann. Vurderingen skiller
dermed på om byggene må utføres med sprinkleranlegg eller ikke.
Dersom BB1 utføres med sprinkleranlegg
Iht. SINTEF sin rapport om slokkevannsmengder reduseres brannvesenets behov for slokkevann betraktelig ved
etablering av sprinkleranlegg i bygg. Det vil dermed ikke være behov for ytterligere tiltak for å redusere behovet for
slokkevann. 20 l/s vurderes som tilstrekkelig dersom BB1 utføres med sprinkleranlegg.
Dersom BB1 utføres uten sprinkleranlegg
I boken Brannfysikk – fra teori til praksis er det angitt et slokkevannsbehov for brannvesenet på mellom 0,5 – 1,5 l/ min
pr. m2 gulvflate. Det vil stilles krav om brannskiller mellom ulike boenheter. Om en tar utgangspunkt i en stor leilighet
på om til 150 m2, så vil 1200 l/ m (20 l/ s) være mer en tilstrekkelig til å kunne slokke en brann. Med 20 liter per sekund
og ett forbruk på 1,5 l/ min så vil brannvesenet kunne håndtere en brann i en branncelle på opp mot 800 m2 (dvs. en
samtidig brann i hele grunnetasjen BB1).
For BB1 vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak, men det må gjøres en særskilt vurdering i byggesaken, da
dette er et fravik fra preaksepterte løsninger i VTEK.

KONKLUSJON
Dersom byggene planlegges i tråd med de anvisninger som følger av dette notatet vil det være tilstrekkelig med 20 l/s
slokkevann. Vurderingen er et fravik fra preaksepterte løsninger når det gjelder BB1, og må dokumenteres i
brannkonsept som skal foreligge til søknad om igangsetting.
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