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Retningslinjer for slokke- og spylevannsuttak i Årnes Vannverks forsyningsområde 

 

1. Disse retningslinjer legges til grunn ved: 

   - Vannverkets planlegging, utbygging og oppgradering av 

    vannforsyningen 

   - Nes kommunens reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling 

  - Huseieres og utbyggeres planlegging av utbygging,  

    brannsikring, sprinkling og slokkevannforsyningen. 

 

2. Med vannforsyningskapasitet menes leveringsmengde ved et resttrykk på 

  ledningsnettet på 1,0 bar, målt på det sted i trykksonen som får lavest trykk på 

  grunn av slokkevannsuttaket. 

 

  Ved beregninger av leveringskapasitet legges vanligvis maksimalt timeforbruk  

  (faktor 1,3) i gjennomsnittsdøgnet til grunn for det øvrige forbruket.  

  Likeledes forutsettes at hele ledningssystemet er i normal drift.  

 

3. Hvis ikke annet er bestemt eller avtalt, bør minimum følgende  

  slokkevannskapasitet  være tilgjengelig: 

 

   20 l/s:  - Frittliggende eneboliger med minst 8 m avstand til andre hus 

    - Mindre næringsbygg med begrenset risiko 

   50 l/s:  - Sykehus, sykehjem/institusjoner, skoler 

    - Kvartalsbebyggelse, rekkehus, blokker og lignende 

    - Industri 

 

  Det er tilstrekkelig å prosjektere vannforsyningen for enten sprinkling eller 

  slokking, alt etter hva som krever den største vannmengden.  

 

  Vannverket har ikke ansvar for at denne slokkevannskapasiteten 

  er tilgjengelig i alle deler av ledningsnettet. 

   

  Nes kommune vurderer slokkevannssituasjonen ved regulerings- og 

  byggesaksbehandlingen. Dersom disse vannbehovene ikke kan 

  dekkes med direkte uttak fra vannverkets ledningsnett, må bruk av 

  basseng, alternativ vannkilde eller en annen brannsikring av bygningen vurderes av 

  huseieren.   

  

  Dersom krav til slokkevann i teknisk forskrift ikke kan oppfylles i byggesaker, 

  kan ikke kommunen v/bygningsmyndigheten gi tillatelse til tiltaket uten nærmere 

  vurdering av brannsikringen. Fravikes ytelser gitt i veiledning til teknisk forskrift,  

  må det  fremlegges særskilt dokumentasjon som sannsynliggjør at forskriftenes krav 

  til brannsikkerhet oppfylles. 

 

4. Ved større brannrisiko kan kommunen v/brannvesenet stille ytterligere krav til 

  slokkevannskapasitet eller annen brannsikring. 

 

5. I områder med liten spredningsfare (f.eks. frittliggende eneboliger og 

 gårdsbruk) kan vannbehovet på 20 l/s fravikes dersom brannvesenet 

disponerer tankbil. Brannvesenet angir nærmere hvilke områder dette gjelder.  
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6. Plasseringen av brannkummer eller hydranter må vurderes på bakgrunn av 

  forholdene på stedet.  Det normale er at avgreninger på det offentlige 

  vannledningsnettet skjer i kummer og at alle disse kummene utstyres med 

  brannventil.  

 

  For boligområder bør det ikke være lenger enn 75 meter fra nærmeste 

  slokkevannsuttak til hovedangrepsveien for brannvesenet til bygningen.  

  For andre bygg bør denne avstanden ikke overskride 50 meter. 

 

  I områder med industrianlegg, store og kompliserte bygninger m.v., stiller 

  kommunen v/brannvesenet krav til plassering og antall kummer/hydranter i  

  forbindelse med saksbehandling av byggeanmeldelse. Ved større brannrisiko kan 

  brannvesenet stille ytterligere krav til maksimal avstand til brannkummer. 

 

  For plassering av brannkummer og hydranter samt utforming av disse, vises til 

  til vannverkets praksis. 

 

7.         Uttak av vann fra vannverkets ledningsnett til spyling av veger/plasser skal     

            godkjennes av vannverket og slike godkjente uttak skal varsles til vannverkets  

            driftspersonell på tlf 909 95 355 eller 63 909080. 

       


