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Detaljreguleringsplan Nordeng III -Høringsuttalelse
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser til ovennevntesak.
Hensiktenmed planener å fortetteeksisterenderegulerthytteområdeved å tilretteleggefor nye
tomter for fritidsbebyggelsemed tilhørendeinfrastruktur.Adkomst til de nye tomteneer planlagt
fra eksisterendeavkjørselfra Nerskogvegen.
Brann-og redningstjenestenminner om følgende:
• Det må leggestil rette for at brann-og redningstjenesten
skal kunneutføre effektiv
rednings-og slokkeinnsats,uansettårstid, ogsåi anleggsperioden.
Dette innbefatterogsåen
hensiktsmessig
plasseringav og nødvendigantall brannkummer,samtivaretakelseav
forskriftsmessigslokkevannskapasitet.
Dersomdet skal benyttesautomatisksprinkleranlegg
i bygningene,må det ogsåtashensyntil detteved vurderingav slokkevannskapasiteten.
Disseforutsetningenemå væreavklart og i henholdtil krav i lover og forskrifter, for at
prosjektetskal kunnegjennomføres.Det visesblant annettil plan- og bygningsloven§ 27-1
og byggtekniskforskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17og 15-7 med veiledning.
• Det påpekesat tilgjengelighetfor innsatsmannskapene
skal væretilfredsstillendenår
bygget/byggenetasi bruk (blant annetskal eksisterende
og nye brannkummer,
vannkapasitet,adkomstveierog oppstillingsplasserfor bygget/byggeneværetilfredsstillende
fra dettetidspunktet).
• Under og etter anleggsperioder
skal ogsåtilgjengelighetfor innsatsmannskaper
til
omkringliggendebygningeropprettholdes.Det må sikresat sprinkleranleggog
slokkevannsforsyningen
fungerersom forutsatt.Dersomvanntilførselenikke er tilstrekkelig
i periodermå det etablereskompenserende
tiltak som minimum gir tilsvarendesikkerhet.
• I Rennebukommuneer det deltidsmannskaper
utenvaktordning.Dettemå hensyntasi
planleggingen.
• Avstandenmellom bygningenemå ivaretasfor å forebyggeat en eventuellbranni området
ikke får urimelig stor konsekvens.Avstandenskal væreminst 8 metermed mindredet er
iverksattandretiltak som hindrerbrannspredning
mellom byggverkene,jf. TEK 17§ 11-6.
• Brannsikkerheteni bygningeneskal værei henholdtil forskriftskravene.
• Dersomdet planleggesfor lading av fremkomstmidler(somel-biler og -sykler) iinnvendig
parkering,må brannsikkerheten
ivaretas.
Postadresse:
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS
Sluppenvegen18
7037TRONDHEIM

748/21

Besøksadresse:
Sluppenvegen18

Telefon:
+47 72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364
E-postadresse:
postmottak@tbrt.no
Internettadresse:
www.tbrt.no

Side2
Trøndelag brann-og redningstjenesteIKS
Forebyggendeavdeling

•
•
•

Vår referanse
20/36104-2(748/21)

Vår dato
13.01.2021

Brannfarliggassskal ikke oppbevaresi kjellerog på loft.
Dersomdet skal benyttessolcelleenergi,må det ogsåtashensyntil tilgjengelighetenfor
innsatsmannskap.
Dersomdet er planerom å benyttestoff som kommerinn underforskrift om håndteringav
farlig stoff, som for eksempelboliggass,må lagring, bruk og arealmessige
begrensninger
rundt utstyr og anleggfastsettespå bakgrunnav en risikovurdering.

Disseforholdenemå vurderesog prosjekteresav foretakmed tilstrekkelig kunnskapog
godkjenning.
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser videretil retningslinjervedrørendeTilrettelegging
for rednings-og slokkemannskap
i TBRT´skommuner.Dissebeskriverblant annetveiensminste
kjørebredde,maksimalstigning,minstefri kjørehøyde,svingradiusog akseltrykk.Det visesogsåtil
TEK 17§ 11-17Tilretteleggingfor rednings-og slokkemannskapmed
veiledning.
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