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Krav og ansvar for vann til brannslokking 
og sprinkleranlegg  
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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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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
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Hvordan lykkes med gode løsninger for 
vann og avløp?

Rapport B22 - 2018

Vann og avløp tidlig inn i 
ALL arealplanlegging☺

Digital rapport
• lenker
• eksempler

Lastes ned (gratis) fra 
norskvann.no



Hva ønsker vi å unngå?

• dyre og dårlige tekniske løsninger 
• utbyggingsområder med ukjent kostnad for VA
• dårlig løsning for miljøet

• å skape utfordringer for kommunens nett

• nye fareområder
• forurensning
• dårlig kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene

• at andre legger føringer for hvordan kommunen skal 
bruke VA-midlene

• lang saksbehandlingstid i arealplaner og byggesaker
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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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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 der 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
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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 og 
bl.a. avklare bl.a. bruk av tankbil 
og behov for slokkevann

Godt kommunalt samarbeid og 
rutiner



13

Hvem er ansvarlig for 
vannforsyning til brannslokking 

og sprinkleranlegg ?

Kommunen ?

Brannvesenet ?

Eier av byggverk ?

Bruker av byggverk ?

Vannverket ?
(privat eller kommunalt)
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Kommunen har mange hatter

Sikkerhet- og 
beredskapsmyndighet

Ansvarlig for ROS-analyser

Arealplanmyndighet

Byggesaksmyndighet

Brannvernmyndighet

Ansvarlig for vannforsyning og 
selvkost

Driftsansvarlig for brannvesenet

Ansvarlig for levering av 
slokkevann

Ansvarlig for brannsikkerhet i 
egne bygg

Ansvarlig for 
drikkevannskvalitet 
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ROS-analyse
-

Start med interne rutiner for ansvarsdeling, 
samarbeid og informasjon i kommunen

Hvor mye vann trenger 
vi?

Hvordan skal vi skaffe 
dette vannet?

Kapasitet og sikkerhet 
på kildene

Avstand til uttakspunkt

Klargjøring av 
uttakspunkter

Adkomst for biler og 
mannskap
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Brann i Hemsedal
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Eiers ansvar for vann til sprinkleranlegg

I hht PBL er eier ansvarlig for 
brannsikkerheten i eget 
objekt. 

Forebyggendeforskriften §21 

med veiledning er tydelig:
Kommunen må påse at 
tilstrekkelig vannforsyning er del 
av rammeforutsetningene i plan 
og byggesak

Kommunen bør ha oppdatert 
dokumentasjon

Ansvarlig prosjekterende må alltid 
avklare tilgjengelig vannmengde

Hvis det ikke kan skaffes nok vann 
fra nett eller annen kilde, må 
brannsikkerhet ivaretas på annen 
måte 
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Private vannverk

Alle krav vedr. vannforsyning i lover og forskrifter er 
rettet mot «kommunen som lokal brannvernmyndighet»

Vannverk (privat eller offentlig) omhandles ikke i 
lovverket

Vannverk (privat eller offentlig) må forholde seg til 
drikkevannsforskriften, bestilling fra eier og evnt. avtale 
med kommunen

Behov for brannvann og kapasitet skal fremgå av ROS-
analyse

Kommunen bør inngå avtale med private vannverk om 
uttak av brannvann

Mangelfull vannforsyning bør få konsekvenser for

brannsikkerhet

utbyggingsmuligheter i arealplan og byggesak

forsikringspremier
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Hvor mye vann kan vi ta ut?
- uten at trykket noen steder i nettet faller under 15m VS
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Kartlegging av vannkapasitet

Hydraulisk nettmodell

Alle vannverk som leverer til over 1000 pe

Maksimal timebelastning i gj.snitt døgnet for 
beregning av tilgjengelig brannvannkapasitet

Kalibrering ved

Normal drift

Ekstraordinære hendelser

Planlagte tappetester

Kompetanse for å tolke resultatenes gyldighet
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Bruk av informasjon fra nettmodeller

Kart med trykk og kapasitet 
ved hydrant / kum

Kart over bygninger som ligger 
lengre enn gitt avstand fra kum 
/ hydrant

Kart som viser kummer / 
hydranter med tilgjengelig 
kapasitet

Kart som viser alternative 
brannvannsuttak
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Tommelfingerregler ved vannuttak
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Konsekvenser for drikkevannskvalitet

Drikkevannsforskrift fra 
1.1.17 har skjerpede krav til 
vannkvalitet:

§ 4: Forbud mot forurensning 

av vannforsyningssystem

§ 4 og 12: Egnet sikring mot 

tilbakestrømming

§ 12: Hjemmel for krav om 

maksimalt vannuttak ved 
testing av sprinkleranlegg  
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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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Unngå undertrykk og innsug

Vann til 
brannslokking og 
sprinkleranlegg 
Norsk Vann Rapport 218, 
kap 2.4.

Tilbakestrøms-

sikring Norsk 

Vann Rapport 215

Brannventil med 
begrenset uttak 
Vann- og avløpsteknikk 
kap 9.4.8

Helserisiko ved 
trykkløst nett  Norsk 

Vann Rapport 143
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Norsk Vann rapport 143 / 2005

Eksponering for 
trykkløst vann-
ledningsnett gir økt 
sannsynlighet for 
oppkast og diare

Kloring vil redusere 
sannsynligheten for 
sykdom 



Vann til sprinkleranlegg

• Utløserelement reagerer på varme.

• Åpner sprinkleren

• Fordeler vann over det området som sprinkleren skal beskytte.



Vann til sprinkleranlegg

• Det er kun den sprinkleren som utsettes for varme fra en 
brann som utløses. (Vanligvis brukes sprinklere med en 
varmefølsomhet på 68 ̊ C)

• Sprinklerne reagerer mens brannen ennå er i en tidlig fase.

• Det brukes begrensede mengder vann fordi det bare er den 
eller de sprinklerne som er varmepåvirket som utløses. (De 
vanligste sprinklere som brukes leverer 80 l/min v/1 bars 
trykk.)
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Vann til sprinkleranlegg -
tilbakestrømssikring
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Vannforsyning til 
sprinkleranlegg

Tilstrekkelig vannforsyning er en rammeforutsetning for 
byggetillatelse

Drikkevannsforskriftens § 12 gir hjemmel for å kreve 

tilbakestrømssikring 

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
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Tappeprøver

Hjemmel i 
drikkevannsforskriftens §
12 for å stille krav om 
maks vannmengde

Vil ofte medføre forringet 
vannkvalitet

Vannverket bør ha 
retningslinjer

Medvirke i planleggingen

Benyttes til kalibrering av 
nettmodell
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Norsk Vann prosjekt i 2021 og -22

Kartlegge vannkvalitet i sprinkleranlegg

Både kjemisk kvalitet og mikrobiologisk 
sammensetning

Sjekke både ‘gamle’ og nyere anlegg

Avklare hvor skadelig sprinklervann er for 
drikkevannskvaliteten 

Anbefale valg av ventiltype

Både FNO, OFAS, DIBK og BTF

deltar i prosjektet 
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Fant du fem feil ?
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Send spørsmål til:
einar.melheim@norskvann.no

tlf 951 67 690
Meld deg på kurs i brannvann 7. juni 

mailto:einar.melheim@norskvann.no

