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2 Dimensjonering av atkomstvei/oppstilling 

› For bygg/boenheter hvor det kreves bruk av maskinstige/lift bør 
oppstillingsplass etableres innenfor horisontal avstand på 15 m.  
Maks horisontal avstand i forhold til høyde kan finnes av rekkeviddediagram 
for lift (se utklipp under).  

› Det må ikke etableres faste hindringer eller trær som begrenser nødvendig 
tilgjengelighet til bygget.  

› Angitte atkomstveier/oppstilling må være tilgjengelig hele året. Det må også 
tas hensyn til adkomst vinterstid, dvs. det må sikres at veier og 
oppstillingsplasser brøytes.  

› Atkomstveier/oppstillingsplasser, herunder parkeringsdekke hvis atkomstvei er 
på dette, må dimensjoneres for de laster som fremgår av etterfølgende 
tabeller.  

› Evt. begrensninger knyttet til kjørbar atkomst (definert areal, begrensning vekt 
etc.) må klart fremgå f.eks. gjennom skilting. 

 
Retningslinjer atkomstvei/oppstillingsplass brannvesen: 

 

 

Rekkeviddediagram Lift: 
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3 Tilkomst til parkeringskjeller 

I forbindelse med etablering av parkeringskjeller vil det være påkrevd å tilrettelegge 
angrepsveier til denne iht etterfølgende kriterier:  

› Antall og plassering av brannvesenets angrepsveier til parkeringskjeller må 
være slik at alle deler av parkeringskjelleren kan nås med maksimalt 50 m 
slangeutlegg fra angrepsvei.  

› Angrepsvei må være uavhengig av rømningsveier for øvrige deler av bygget. 

 

4 Slokkevann / brannkummer 

Eksisterende brannkummer og kapasitet er ikke kartlagt ifm. utarbeidelse av dette 
notatet. Kartlegging samt planlegging av evt. nye brannkummer må gjøres ved 
videre prosjektering. Følgende generelle retningslinjer gjelder:  

› Det må være brannkum/hydrant plassert innenfor 25-50 m fra inngangen til 
hovedangrepsvei til bygg. 

› Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av 
byggverket dekkes. 

› Slokkevannskapasiteten må være minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak. 

› Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og 
brannvesen.  

Det må tidlig avklares hvorvidt det vil kunne oppstå avvik fra overstående kriterier 
slik at løsning kan omforenes med brannvesenet.   
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5 Skisse tilrettelegging for atkomst til byggene 

På etterfølgende utklipp av illustrasjonsplan er det påtegnet nødvendig/minimum 
kjørbar atkomst til/langs byggene.  
I tillegg er det på hvert bygg angitt nødvendig antall trapper (dvs. antall trapper som 
hver boenhet må ha tilgang til). Dette er basert på layout av byggene (boenhetenes 
orientering samt byggenes høyde) som vist på tegning fra arkitekt datert 22.09.15.  
 

 

Symbolforklaring: 

 Kjørbar atkomst og oppstilling.  
 Dimensjonert iht. kriterier gitt i dette notatets kap. 2. 

 Angitt pil viser byggets tilgjengelighet for høyderedskap.  
 Pil er kun for å anskueliggjøre prinsipp mht. minimumsløsning.  

 For bygg der boenheter har tilkomst til kun én trapp/trapperom må 
 alle boenheter ha vindu/balkong mot markert fasade.  
 Balkong/vindu må nås vha. brannvesenets høyderedskap. 

 Bygg hvor det er vurdert mulig å ha tilgang til kun én trapp 
 (forutsetter at boenheter nås vha. høyderedskap)  

 Bygg med layout som tilsier at ikke alle boenheter vil nås fra definert 
 kjørbar atkomst/oppstilling.  
 Alle boenheter må ha tilkomst til to trapper/trapperom. 

 

Vei anbefales ført 
forbi bygget og til 
inngangsparti 


