
HÅ BRANNVESEN

ADKOMST OG 
SLOKKEVANN



Krav til adkomst
Ved utarbeiding av reguleringsplaner og byggesøknader, må krav til vannforsy-
ning tilfredsstilles, og det må tilrettelegges for adkomst for brannvesenets biler 
frem til objekt. 

Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til 
rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats 
uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Bygninger der en for-
utsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må derfor ha kjørbar atkomst for 
brannvesenets biler fram til bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og 
slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for 
brannvesenets biler og utstyr. Behovet må avklares med brannvesenet m.h.t. 
veiens minste kjørebredde, maks stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og 
akseltrykk.

For bygninger hvor vindu utgjør en av rømningsveiene (bygninger i risikoklasse 1, 
2, 3 og 4), må dette være tilgjengelig for brannvesenets stige materiell.

Kriteria Mannskapsbil Lift/tank/stige Total

Kjørebredde rett vei Minst 3 m Minst 3 m Minst 3 m + 0,5x2*

Svingradius ytterkant vei 14 meter 14 meter

Svingradius innerkant vei 9 meter 9 meter

Fri kjørehøyde ved flatt ter-
reng

Minst 4,10meter Minst 4,10 meter

Oppstillingsplass Minst 7 x 14 meter

Akseltrykk 11,5 tonn 16 tonn

Belastning pr støttelabb 14 tonn Punktbelastning(74x74cm) 

19 tonn

Maks stigning/helling 1:8 ( 12,5%) 1:20 (5%)

Totalvekt 26,5 tonn 26,5tonn 26,5 tonn

Terskelhøyde (fortauskant) 20 cm 20 cm 20 cm

*mål ut fra vegkant til nærmeste hindring som for eksempel bygning eller vegetasjon. Behovet 
for adkomst vil avhenge av bygningens størrelse og bruk. Adkomst og vannforsyning bør derfor 
avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjektfasen. Avstanden fra fasaden på bygningen 
til brannredningsarealets nærmeste kant skal være minst 3 m og maks 10 m.

KRAV TIL ADKOMST, VANNFORSYNING OG TILRETTELEGGING
Jfr. §11-17 i TEK 10, og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §§ 5-4 og 5-5.



Vannforsyning utendørs
Brannkum/hydrant bør plasseres innenfor 25–50 meter fra inngangen til 
hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter 
slik at alle deler av bygningen dekkes. I tilknytning til småhus, bør uttaket 
for slokkevann ha kapasitet på minst 20 l/s. For annen bebyggelse bør 
kapasiteten være minimum 50 l/s fordelt på minst to uttak. Åpne vannkilder 
bør ha kapasitet for 1 times tapping. Større vannmengder må vurderes i 
forhold til objektets størrelse og brannbelastning. All vannforsyning må kunne 
benyttes uavhengig av årstid.

Tilgjengelighet for brannvesenets biler frem til bygningen

Vannforsyning innendørs
I bygninger med flere enn 8 etasjer må det installeres stigeledning med 
tilstrekkelig kapasitet for innendørs uttak av slokkevann. Vannuttakene bør 
plasseres i korridor ved trapperom. Det må være mulig å koble til brannves-
enets pumper på bakkeplanet. Stigeledningen må være dimensjonert for 
trykkøkning min 14 bar og kunne stå tom eller være tilknyttet vann nettet. 
Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. 
Store lagerbygg bør også tilrettelegges for innendørs vannforsyning.
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