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1  FORORD  

 
Etter katastrofebrannen i Lærdal har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og  
Riksantikvaren hatt fokus på brannsikring av verneverdige trehusmiljø. I Norge er 180 slike miljøer 
listet opp, og Holmsbu i Hurum kommune er registrert med et slikt verneverdig trehusmiljø. 
 
Rådmannens ledergruppe tok derfor i møtet den 18.02.15 initiativet til å nedsette en prosjektgruppe 
som fikk i oppdrag å utarbeide en brannsikringsplan for Holmsbu. Prosjektgruppen fikk også som 
mandat å utarbeide en lokal brannforskrift. Prosjektgruppen har innhentet bistand fra 
Riksantikvaren, fylkesmannens beredskapsavdeling og fylkeskommunens kulturminnevernavdeling i 
tilknytning til arbeidet med planen. Prosjektgruppen har også vært på befaring i Risør kommune som 
har utarbeidet tilsvarende plan. 
 
Prosjektgruppen har bestått av følgende representanter: 
 

 rådmannens stab, Reidun Mizda, leder av prosjektgruppen 

 Hurum brannvesen, Jarle Haugsrud 

 virksomhet for Kultur og idrett, Hilde Nygaard Ihle 

 virksomhet for Plan og bygg, Anita Kotte Syversen 

 Hurum havner, Ann Kristin Røisland 
 
Gruppen har vært i arbeid siden slutten av mars 2015. Mandatet har vært som følger: 
 

Hurum kommune utarbeider brannsikringsplan for Holmsbu. Prosjektgruppen sammen med 
eksterne faginstanser (Riksantikvar/fylkesantikvar) skal definere område i Holmsbu som skal 
inngå i planen. Prosjektgruppen skal involvere og informere innbyggere i Holmsbu om at plan 
er under utarbeidelse. Det skal videre utarbeides lokal brannforskrift for Holmsbu. Planen skal 
være et verktøy for gjennomføring av brannsikringstiltak i regi av offentlige myndigheter og 
huseiere. Det fremlegges sak for rådmannen om prosjektgruppen trenger tilført ressurser til 
utarbeidelse av planen. Brannsikringsplanen søkes ferdigstilt innen 1. oktober 2015. 

 
Dagens regelverk angir ikke hvem som har ansvaret for den helhetlige brannsikringen av verneverdig 
tett trehusbebyggelse, kun for enkeltobjekter. Dette kan være en utfordring for organisering og 
gjennomføring av brannsikringsarbeidet. Arbeidet krever at ulike aktører samarbeider om å finne 
langsiktige løsninger for å hindre områdebranner.  Brannsikringsplanen har tatt utgangspunkt i disse  
utfordringene. 
 
Målene for planen er følgende: 

 redusere fare for at brann oppstår gjennom forebyggende arbeid 

 forhindre spredning av brann mellom byggverk med aktive og passive tiltak. Tiltakene skal 
være av en slik art at en brann ikke skal medføre tap av trehusbebyggelse. 

 tiltak skal medføre minimale inngrep i de bevarte områdene 

 tilrettelegging av brannvesenets innsats synliggjøres 
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2  PLANENS REKKEVIDDE  

2.1. Oversikt over ulike typer planer  

Det er ulike plantyper i en kommune. Planer etter plan- og bygningsloven er kommuneplan, 
kommunedelplan og reguleringsplan. Dette er planer som er juridisk bindende, og som både skal 
legges til grunn ved planlegging og utbygging i kommunen og for disponering av den enkelte 
eiendom. 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av 
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel, 
en arealdel og et kart.  
 
Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller 
virksomhetsområde. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk. Det er 
kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, 
eventuelt at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan. 
Plan- og bygningsloven stiller samme krav til medvirkning som for kommuneplaner og 
reguleringsplaner. 
 
En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av 
arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides 
både av offentlige og i noen tilfeller private aktører. Det finnes to typer reguleringsplaner, 
områderegulering og detaljregulering.  
 
En temaplan er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema. Hurum kommune har 
behov for planer slik at kommunen kan ivareta forvaltningen av sine ansvarsområder. Dette er for 
eksempel brannsikringsplan for Holmsbu sentrum og plan for vann- og avløp.  
En temaplan vil inneholde en analysedel samt anbefalte tiltak. Det er viktig at målsetting og 
strategier i temaplanen forholder seg til kommuneplanen. Tiltakene bør være så konkrete at de kan 
videreføres under «Investeringer» i Økonomi- og handlingsprogrammet, inkludert ansvar, kostnad og 
tidsfrist. 
 
Brannsikringsplanens status som temaplan medfører at den ikke er juridisk bindende, slik som planer 
etter plan- og bygningsloven. Temaplanen vil likevel være retningsgivende for kommunens arbeid og 
prioriteringer. Temaplanen skal nemlig danne grunnlag for innspill til budsjett og økonomiplan. 
Kommunen må ha en vedtatt brannsikringsplan for å kunne søke om økonomisk tilskudd fra 
Riksantikvaren når det gjelder sikring av tett trehusbebyggelse. 
 

2.2. Ansvarsforhold og finansiering 

Ansvaret for brannsikring er i følge lover og forskrifter delt på flere ulike parter. Dagens regelverk 
angir imidlertid ikke hvem som har ansvar for helhetlig brannsikring av verneverdig tett 
trehusbebyggelse, kun på enkeltområder.  
 
Kommunen har ansvaret for brannforebyggende arbeid og beredskap, og skal ha oversikt over bl.a. 
historiske bygninger og områder av spesiell verdi i kommunen. Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) har ansvar for å følge opp lov om brann- og eksplosjonsvern og lov om tilsyn 
med elektriske anlegg og utstyr. Den enkelte bygningseier på sin side har ansvaret for å sikre 
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bygningen mot brann i henhold til forskriftene. Dette kan eksemplifiseres gjennom at tiltak som 
iverksettes i bygningen som ikke har direkte betydning for en områdebrann, er eiers ansvar, for 
eksempel røykvarsling i hver etasje. Tiltak som iverksettes i en bygning/et område som har direkte 
betydning for å hindre en områdebrann, vil være et samfunnsansvar, for eksempel etablering av 
brannhydranter for slokkevann. 
 
I og med at ansvaret for den helhetlige brannsikringen ikke er entydig plassert, vil også finansiering 
være en utfordring, både når det gjelder utarbeidelse og gjennomføring av en brannsikringsplan. Det 
er ikke uten videre klart hvem som skal betale for felles brannsikringstiltak i området. 
 
Kommunen, Riksantikvaren og Stiftelsen UNI kan være mulige kilder til finansiering, i tillegg til eiere, 
det lokale næringsliv og lokale organisasjoner. Det er mange parter som bør føle medansvar og bidra 
til brannsikringsarbeidet gjennom et spleiselag. 
  
 

3  HISTORIKK OG KULTURMINNER 

 
Holmsbu, fra Holm til Støa, er ett av 18 
definerte kulturmiljøer vedtatt i kommune-
delplan for kulturminner og -miljøer i Hurum 
31.10.2006. Kulturmiljøet Holmsbu strekker 
seg fra Holm gård ved Holmsbu kirke i vest, 
forbi tettstedet Holmsbu, til Støa og Holmsbu 
billedgalleri i Sør. Eiendommen til 
billedgalleriet består av flere vernede bygg.  
 
Kulturmiljøet består av et gammelt tettsted, 
storgård, kunstsentrum, ferieparadis og 
hovedveien fra Holmsbu mot Rødtangen. 
Kulturmiljøet er usedvanlig rikt med 
tettstedets idylliske, varierte og 
representative bebyggelse med store alders- 
og opplevelsesverdier.  
Fra omkring 1720 begynte enkelte borgere å 
skipe ut trelast fra Holmsbu, og i 1742 ble 
Holmsbu godkjent som ladested. Holmsbu 
vokste nå hurtig frem til et tettsted det 
tidligere nærmest var en øde strand (Årbok 
for Hurum 1999). Gjestgiveri og badehotell 
vitner om solide tradisjoner for både reisende og badegjester. Sentrum består av mange 
verneverdige trehusbygninger som inngår i et helhetlig kulturminnevernområde. Holmsbu er 
registrert på Riksantikvarens liste over verneverdige tette trehusmiljøer. Liste over verneverdige 
enkeltbygg i Hurum er til vurdering i 2015/16. 
 
Sentrum av Holmsbu består av tett trehusbebyggelse. Områder som Storgaten, Odden, 
Thomasløkken, og Bugtegaten har spesielt mange verneverdige hus. Det er det flere bygninger med 
lang historie og høy verneverdi. Her nevnes noen bygninger, disse ligger sentralt til i Storgaten:  
 
Holmsbu gjestgiveri (Gbnr. 24/103) er iflg. sefrak-registrering bygd ca. 1740. På slutten av 1700-tallet 
fikk de kongelig bevilgning for å drive skjenkestue. Bygningen huset gjestgiveri frem til andre 
verdens-krig, og det er også noe utleie til overnattingsgjester i dag.  

Kulturminnevernområdet Holmsbu, fra Holm til Støa 
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Schulerudgården (Gbnf. 24/98) er iflg. 
sefrak-registrering bygd ca. 1790. Det har 
hatt butikk i første etasje, mens andre etasje 
har vært bolig. Schulerudgården var 
feriehjem for Anne-Kath. Westly da hun var 
barn. I dag er det restaurant i 1. etg. og 
gallerier i andre etasje.  
 
Holmsbu bad (gbnr, 24/6) er iflg. sefrak-
registrering bygd i 1926 etter at det gamle 
Holmsbu hotell brant ned. Holmsbu bad har 
malerier i spisesalen fra 1938 av Erling 
Clausen. Holmsbu bad fungerer i dag som 
hotell. 
 
Privaten (gbnr. 24/130) er iflg. sefrak-
registrering bygd tidlig på 1800-tallet. I 1934 
ble det bygd om til pensjonat. I dag er det 
restaurant i første etasje på Privaten. 
 
Den 17. april 1950 ble Holmsbu rammet av brann. Brannen brøt ut i en gammel trebygning som lå 
nær havnebassenget der det i dag er parkeringsplass og stoppested for buss. Både fabrikkbygningen 
til A/S Holmsbu preservering og boligen til Jensine Andersen på andre siden av hovedgata gikk tapt i 
brannen. Oscar Iversens forretningsgård, en sjøbod og et bolighus der telefonsentralen holdt til, ble 
brann- og vannskadet. Telefonsentralen mistet forbindelsen med omverdenen, og det tok lenger tid 
enn nødvendig å varsle brannmannskapene. Brannmannskaper fra Holmsbu, Tofte, Sætre og Svelvik 
gjorde sitt for at ødeleggelsene ikke ble verre. De hadde også et uhell med en 20 år gammel brann-
sprøyte som ikke kom i drift, og slokking tok lenger tid enn nødvendig. Brannsjefen uttalte til DTBB at 
uten dette uhellet kunne kanskje ett av husene vært reddet. Kommunestyret vedtok senere at 
plassen skulle forbli åpen og at det ikke skulle gjenreises hus på branntomten (Årbok for Hurum 
2000).  
 
 

Holmsbu sentrum før brannen i 1950. Kilde: Årbok for Hurum 2000 

Verneverdige enkeltbygg markert med rød K. pr. 26.10.15. 
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Artikkel i Drammens Tidende og Buskerud Blad dagen etter brannen i Holmsbu, 18.4.1950. 
Takk til Odd Tore Jensen, Holmsbu for fremskaffelse av avisutklippet 
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4  KONTAKT MED BEFOLKNINGEN  

4.1 Holmsbu vel 

Kommunikasjon med de som blir involvert i en plan for brannsikring av tett trehusbebyggelse er 
viktig, noe prosjektgruppen la tidlig vekt på i starten av prosjektet.  Holmsbu vel er en forening som 
fungerer bra som talerør for de fastboende. Representanter for Holmsbu vel var med på det første 
møte prosjektgruppen hadde med inviterte gjester fra ulike «arenaer» for å få gode råd og 
informasjon i videre arbeid. Holmsbu vel hadde årsmøte rett etter dette møtet der det ble 
videreformidlet at Hurum kommune var i ferd med å lage en brannsikkerhetsplan for Holmsbu. 
Lokalbefolkningen stilte seg positiv til tiltaket.  
 

4.2 Kartleggingsskjema 

Områdene som brannsikringsplanen skulle gjelde for ble avgrenset og alle de aktuelle husstandene 
fikk brev om befaring i området, der de ble bedt om å besvare et skjema før befaringen. Skjemaet 
kunne sendes tilbake til Rådhuset eller legges i postkassen på havne- og turistkontoret i Holmsbu. 
Hensikten med besvarelsene var for at de som skulle gå befaring hadde bedre oversikt og for å 
bevisstgjøre huseierne hva de måtte forholde seg til i forhold til brannsikring. Det var god respons på 
tilbakemeldingene. 
 

4.3 Informasjonstiltak  

Det vil være nyttig å videreføre kontakten med beboerne om brannsikkerhet også etter at 
planarbeidet er ferdigstilt. Kontakten kan være gjennom ulike informasjonstiltak, som brosjyre, tilsyn, 
brannøvelser og deltakelse på møter i velforeningen. En eventuell brosjyre vil kunne inneholde 
beskrivelse av enkle brannsikkerhetstiltak en kan gjøre selv med å sikre bolig og eget område. En slik 
brosjyre bør kunne gis ut regelmessig, for eksempel hvert år, som en del av brannsikkerhetsarbeidet. 
 
 

5 KARTLEGGINGEN  

 
Kartleggingen av brannsikkerheten i Holmsbu sentrum danner et viktig grunnlag for valg av 
brannsikringstiltak. Derfor ble den første oppgaven for prosjektgruppen å foreta en kartlegging av 
status i trehusmiljøet i Holmsbu sentrum. En etterfølgende analyse av informasjonen fra 
kartleggingen skal gi svar på hvordan en brann kan tenkes å spre seg i bebyggelsen, og hvilke 
muligheter man har til å begrense brannspredningen fra en tenkt brannkilde eller ved et tenkt 
brannscenario. 
 
I planleggingen av kartleggingen ble det utarbeidet et endelig plankart over hvilket område som skal 
omfattes av brannsikringsplanen. Plankartet er vist under vedlegg i kapittel 9. 
 
 
Planområdet Holmsbu sentrum er delt inn i 4 soner:       
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Sone 1: Støaveien    -  omfatter 23 eiendommer 
Sone 2: Storgaten/Skolegaten  -  omfatter 27 eiendommer 
Sone 3: Bugtegaten/Kaningaten  -  omfatter 28 eiendommer 
Sone 4: Torvet/Thomasløkken   -  omfatter 28 eiendommer 

 
Det ble avsatt én dag til kartlegging pr. sone, og befaringene ble foretatt i løpet av fire dager i juni/juli 
2105.  
 
Forut for kartleggingen var det sendt ut et informasjonsbrev til husstandene i planområdet, hvor det 
ble gitt generell informasjon om arbeidet med brannsikringsplanen, behovet for å besikte 
eiendommene før nærmere brannsikringstiltak blir bestemt og dato for kartleggingen. Mye av 
kartleggingen av eiendommene og bygningene kunne tas ved en utvendig besiktigelse, slik at det var 
ikke noe krav om at beboerne i husstanden måtte være til stede ved befaringen.  
 
Vedlagt informasjonsskrivet lå et spørreskjema for den enkelte eiendom, hvor man ba om nærmere 
informasjon om bl.a. brannsikringsutstyr innendørs, oppbevaring av avfall, lagring av brennbare 
materialer, hvilken type loftsrom etc. Svarprosenten på spørreskjemaene var høy, og ga 
prosjektgruppen et godt grunnlag for informasjon der beboerne ikke var til stede på befaringen og 
selv kunne svare på spørsmålene.  
 
På selve befaringene var ca. 1/3 av beboerne selv til stede, og ga nyttig informasjon om detaljer som 
kan ha betydning for spredning av brann i bygningene og mellom bygningene har betydning, bl.a.: 
 

 eksisterende passive brannsikringstiltak, eks. brannvegger, gipskledning på loft, murvegger, 
solide tømmervegger etc. 

 eksisterende aktive brannsikringstiltak, eks. brannalarmanlegg, sprinkleranlegg etc. 

 lagring av brennbare materialer og avfall utomhus 

 mulighet for antennelse fra nabobygninger 

 spesiell risiko for brannspredning mellom nabobygninger via vindusåpninger, 
gjennombrenning av tak, loftsrom etc. 

 atkomst for brannvesenet 

 begrensninger i tilgangen til slokkevann 

 om bygningen er bolig- eller fritidsbolig (noe som har betydning for om bygningen står tom 
store deler av tiden, slik at det kan være påkrevd med automatisk aktive brannsikringstiltak) 

 bygninger som er spesielt verneverdige, og dermed krever ekstra brannsikring 
 
Kartleggingen i de fire sonene ga prosjektgruppen en god oversikt over hvilke brannsikringstiltak som 
allerede finnes i bebyggelsen, hvilke branntekniske utfordringer man står overfor og hvilke 
problemstillinger som må løses. 
 
Tiltak på grunnlag av resultatene fra kartleggingen følger i kapittel 6 og 7. 
 

 
6 BRANNFOREBYGGENDE TILTAK 

Brannforebyggende tiltak er nødvendig for å forhindre at branner oppstår, og for å forhindre at 
branntilløp får utvikle seg til større branner. Forebyggende brannsikringsarbeid skal være en del av 
hverdagen i alle slags bygninger, og er ikke et tiltak spesielt rettet mot beboere i tett verneverdig 
trehusbebyggelse. Det er spesielt viktig at brannforebyggende tiltak er på plass i den tette 
trehusbebyggelsen, fordi sannsynligheten for brannspredning mellom bygninger er stor. 
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Forebyggende tiltak vil øke brannsikkerheten i det enkelte hus, fordi de reduserer muligheten for 
brannstart og brannutvikling.  
 
En områdebrann i Holmsbu vil kreve svært store ressurser, både med hensyn til slokkemannskap, 
slokkemateriell og slokkevann. Tiltak som sørger for at branner oppdages og varsles tidlig, og tiltak 
som forhindrer brannspredning i bebyggelsen på ulike måter, skal støtte opp om brannvesenets 
slokkeinnsats. 
 
Ulempen med brannforebyggende tiltak er at det kan være utfordrende å opprettholde en 
tilstrekkelig kontinuitet og pålitelighet av tiltakene over tid. Det er derfor viktig at forebyggende tiltak 
suppleres med aktive brannbegrensende tiltak. 
 

6.1 Opplæring og informasjon 

Beboerinvolvering krever engasjerte mennesker. Kommunen ønsker å formidle at beboerne har et 
medansvar i brannsikring av eget boområde, og dersom dette gjøres riktig kan det vekke det 
nødvendige engasjementet. Dette kan eksempelvis være ved å sende ut relevant 
informasjonsmateriell hvor aktuelle problemstillinger gjennomgås. 
 
For å gjøre beboere og eiere kjent med de vanligste brannårsakene og hvordan en kan forhindre at 
branner oppstår, er det svært viktig å gjennomføre teoretisk og praktisk brannvernopplæring. 
 
Både opplæring og øvelser bør gjennomføres i regi av brannvesenet og det lokale el-tilsyn, i 
samarbeid med Holmsbu vel. Holmsbu vel er en naturlig organisatorisk enhet som vil være vel egnet 
til å sette slike tiltak og opplæring på dagsorden på sine møter, og foreningen har uttrykt stor vilje til 
samarbeid om brannvernopplæring. Opplæringen kan eksempelvis arrangeres som egne 
kveldsmøter i regi av velforeningen, eller være faste punkter på foreningens møter. 
 
Ved at beboere er aktivt med på brannøvelser, vil dette bidra til at de opptrer på en slik måte at 
sannsynligheten for at brann oppstår reduseres og at de skal være forberedt i en brannsituasjon – og 
dermed handle riktig, samtidig som brannvernarbeidet skal bli mer synlig. At beboerne er forberedt 
og kan håndtere et brannslokningsapparat eller en brannslange, kan være avgjørende for at en brann 
skal bli slokket i en tidlig fase.  
 
Med brannvernopplæring menes i dette tilfellet grunnleggende innføring i: 
 

1. branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer ved å bo i tette trehusmiljø 
(hvordan utvikler en brann seg og hvilke gasser utvikles) 

2. passive og aktive brannsikringstiltak som allerede inngår og som skal innføres i bebyggelsen 
3. nytten og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak  
4. den enkeltes ansvar og plikter 
5. bruk av slokkemidler, evakuering av personer, varsling og strakstiltak for å hindre røyk- og 

brannspredning 
6. brannsikringsplanen 
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6.2 Sikring av elektriske anlegg 

Ser vi på statistikk over brannårsaker, er feil bruk av elektrisk utstyr / apparater og feil på elektriske 
anlegg, årsaken til hele 40 % av bygningsbrannene i Norge. For nye elektriske anlegg foreligger det 
krav om jordfeilbryter / jordfeilvarsler, overspenningsvern og automatsikringer. Kravet kan også 
gjøres gjeldende for eksisterende bygninger.  
 
Et rimeligere og praktisk mulig tiltak vil være å gjennomføre økt tilsynsfrekvens år med elektrisk 
anlegg i bygninger i Holmsbu sentrum som er omfattet av brannsikringsplanen. Dette kan samordnes 
med branntilsyn i de samme byggene. El-tilsynet vil på denne måten fange opp eventuelle feil og 
mangler ved elektriske anlegg samt feil bruk av disse og elektrisk utstyr. 
 
Brann- og lokalt el-tilsyn i Hurum har hatt godt samarbeid gjennom bl.a. ”Åpen brannstasjon”, ”Felles 
tilsyn” og diverse opplæringer de siste årene. Brannvesenets tilsynsmyndighet og el–tilsynet er i 
dialog angående muligheten for et samordnet tilsyn i den tette trehusbebyggelsen.  
 

6.3 Sikring mot påtente branner 

De fleste påtente branner forekommer der det er lett tilgang til brennbart materiale på stedet.  
Et enkelt tiltak mot påsatte branner vil derfor være informasjon og bevisstgjøring av beboerne av 
viktigheten av å holde det ryddig rundt bygningene, ved at man unngår lagring av materialer, rask og 
avfall inntil husveggene. 
 
Videre vil en gjennomtenkt materialbruk, utforming og plassering av søppeldunker og containere 
være viktig i denne sammenhengen. Når det gjelder materialbruk, vil det være sikrere med 
søppelspann i metall enn i brennbart materiale som for eksempel plast. Det beste er om disse er 
låsbare. Videre bør ikke det stå åpne containere inntil husvegger, eller i gårdsrom og boder som ikke 
er avlåst. Risør kommune har eksempelvis retningslinjer for bruk av container i sentrum, der det 
fremgår at containere må fjernes før kvelden/natten. 
 
Et tiltak som vil virke effektivt når det gjelder å redusere faren for påtente branner vil være å gå til 
innkjøp av nedgravde avfallscontainere på offentlige plasser, som for eksempel på torget i Holmsbu 
sentrum. Et annet alternativ vil kunne være å oppføre sjøbodlignende bygninger nede ved 
havnen/torvet i stil med dagens kloakkpumpestasjon for oppbevaring av søppelbeholdere.  
 
Tiltak som reduserer sannsynligheten for påtent brann i Holmsbu sentrum: 
 

 nedgravde avfallscontainere i sentrumsområdet/ved torvet 

 frittstående «sjøboder» til avfallscontainere i sentrumsområdet/torvet 

 låsbare og ikke-brennbare søppeldunker i sentrumsområdet 

 bevisstgjøring av beboerne når det gjelder rydding rundt husvegger og lagring av avfall 

 retningslinjer for bruk av lastebilcontainere innenfor planområdet der det fremgår at 
åpne containere må fjernes på kveld/natt 
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6.4 Regulering av bruk av fyrverkeri 

Innbyggerne i Holmsbu bruker torget til å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften. Denne praksisen er 
kommet etter et initiativ fra beboere i Bugtegaten, fra voksne som opplevde brannen i 1950. De 
oppfordret også resten av befolkningen til å gjøre det samme. Dette kom i stand for ca.10 år siden, 
og de fleste innbyggerne følger det. Det faktum at det er gammel, tett trehusbebyggelse i sentrum er 
motiverende. 
 
Mange byer og steder med tett trehusbebyggelse har restriksjoner som sikrer en mer fornuftig bruk 
av fyrverkeri gjennom lokale politivedtekter. Selv om det er praksis blant Holmsbus befolkning å gå 
på torvet for å skyte opp fyrverkeri, bør kommunestyret nedfelle dette i en lokal forskrift. I Holmsbu 
sentrum bør det derfor innarbeides i lokal politiforskrift et forbud mot fyrverkeri innenfor 
planområdet, bortsett fra på torget i sentrum. 
 

6.5 Fakler, åpen ild og grilling 

Grilling, bruk av fakler og bruk av åpen ild inngår som en naturlig del i ulike typer arrangementer, 
men utgjør dessverre også omtrent 10 % av brannårsaker i bygninger. Beboernes bevissthet omkring 
brannfaren i tett trehusbebyggelse må økes, slik at fakler, bål og griller er fullstendig slokket før de 
forlates.  
 
Når det gjelder bruk av åpen ild, har Hurum kommune en lokal forskrift («Forskrift om åpen brenning 
og brenning av avfall i småovner, Hurum kommune, Buskerud») som regulerer dette nærmere. For-
skriften åpner for bruk av åpen ild i bålpanner og andre tilrettelagte innretninger. Erfaringer har dess-
verre vist at åpen ild i bålpanner kan med uheldig bruk medføre gnistregn. I områder som Holmsbu 
sentrum med tette trehusbebyggelse er gnistregn noe som bør unngås pga. stor brannfare, og for-
skriften bør derfor revideres slik at bruk av åpen ild, herunder spesielt i bålpanner, ikke tillates i 
Holmsbu sentrum. Bruk av kull- og gassgrill skal fortsatt tillates. 
 

6.6 Brannforebyggende tilsyn 

Lokal brannforskrift for Hurum ble enstemmig vedtatt av kommunestyret den 15.12.15.  Den ble lagt 
ut på høring av planutvalget i møte 29.6.15, med høringsfrist 9.10.15. Forskriften trår i kraft fra 2016, 
på vårparten. Denne forskriften medfører at brannvesenet kan gjennomføre tilsyn i de enkelte 
objekter uten at dette må vedtaksfestes på forhånd.  
 
Forskriften er først og fremst utarbeidet for å ivareta behovet for tilsyn i Holmsbu sentrum, men er 
gjeldene for hele kommunen. Det kan være nødvendig å styrke forebyggende avdeling i 
brannvesenet hvis man skal oppnå full effekt av den nye forskriften. I dag ligger ansvar for boligtilsyn 
under feiertjenesten og en styrking av boligtilsynet i kommunen kan finansieres gjennom justering av 
feiegebyret.    
 
Sommeren 2015 ble det gjennomført befaring og kartlegging mtp. brannforebyggende tiltak i 
Holmsbu sentrum, i området som er definert som «tett trehusbebyggelse». Erfaringer fra 
kartleggingen sommeren 2015 viser at: 
 

 det er gjennomgående manglende/mangelfulle brannbegrensende skiller mellom 
bygningene som har for liten innbyrdes avstand i henhold til lovverket 

 søppelbeholdere ofte sto inntil husvegger med fare for brannsmitte ved brann i beholderne 
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 det stedvis var lagret lettantennelig «søppel/rot» opp mot husvegger 

 tilgangen til slukkevann er mangelfull/begrense 
 
Kartleggingen sommeren 2015 hadde i seg selv en forebyggende effekt. Det var en ”vekker” for 
beboere og eiere i sentrum, da mange av eierne kort tid før tilsynene gikk til innkjøp av røykvarslere, 
skiftet batteri i røykvarslere eller kontrollerte slokkeutstyret. De ble også mer oppmerksom på 
problemstillingen rundt plassering av materiell og søppel langs husvegger i sentrum. 
 

6.7 Parkering  

Det er flere trange gater/steder i Holmsbu. Det er tilrettelagt for p-plasser på torget i sentrum og 
langs gatene. Atkomst for brannvesenet hindres sjelden av parkerte biler. Dette kan i stor grad 
relateres til at det er innført parkeringskontroll i Holmsbu sentrum. Områdene Bugtegaten og 
Thomasløkken skiller seg ut som områder med svært vanskelig tilgjengelighet for brannvesenets 
store biler. Feilparkering i disse områdene kan få konsekvenser for utviklingen av et brannforløp.  
 

6.8 Plan- og byggesaksbehandling 

Det er viktig at Plan- og bygningsmyndighetene har fokus på de utfordringene som tett 
trehusbebyggelse medfører i forhold til brannsikkerhet, og benytter de virkemidler som Plan- og 
bygningslovgivningen gir mulighet til når plan- og byggesaker blir behandlet.  
 
Det er viktig å følge opp at nødvendig brannprosjektering blir utført ved både nybygg, og 
hovedombygginger og at denne prosjekteringen faktisk blir fulgt ved utførelse av tiltakene. I den grad 
det er mulig bør det ved søknadspliktige tiltak stilles krav til etablering av nødvendige 
brannbegrensende funksjoner. 
 
 
 

7 BRANNBEGRENSENDE TILTAK  

Brannbegrensende tiltak er de virkemidler man har til rådighet for å oppdage og begrense en brann 
etter at den er oppstått.  
 
Når det ikke er samsvar mellom forskriftskrav og de faktiske forhold vil brannbegrensende tiltak 
kunne benyttes som kompenserende tiltak.  
 

7.1 Deteksjon og alarmering 

Et brannalarmanlegg skal alarmere aktuelle personer så raskt som mulig ved et branntilløp, slik at 
disse kan bringe seg selv i sikkerhet og nødvendige tiltak iverksettes. Brannalarmanlegg med direkte 
varsling til brannvesen vil korte ned nødvendig innsatstid og dermed være egnet tiltak til å sikre 
materielle verdier. 
 
I Holmsbu finnes både boliger, kontorer, serveringssteder og forretninger. Teknisk forskrift stiller krav 
til deteksjon ut i fra bygningens risikoklasse (bruk). Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 
(bolig), må ha røykvarslere som plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og 
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soverom når mellomliggende dører er lukket. Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 
(salgslokale, forsamlingslokale, overnattingssted) er det krav om brannalarmanlegg med noen unntak 
ref. Veiledning til teknisk forskrift § 11-12.  

Overvåkningskamera 
Røros har som en del av sine brannsikringstiltak etablert et system med termisk overvåkning. Dette 
er et system som består av et eller flere termokamera som konstant overvåker et forhåndsbestemt 
område. Når en unormal situasjon oppstår, ved detektering av varme i et område, vil en det gå en 
alarm og en operatør kan zoome seg inn på situasjonen for å avdekke hva som har utløst alarmen.  
 
Dette systemet krever at kameraovervåkningen er knyttet opp mot en døgnbemannet sentral, 
eksempelvis brannvesenets 110-sentral. På Røros er dette systemet knyttet opp mot en 
døgnbemannet brannstasjon. Det antas at et slikt prosjekt er komplisert å gjennomføre og krever en 
omfattende utbygging for å dekke hele Holmsbu. Det må også avklares hvordan systemet skal 
overvåkes.    

Konklusjon og tiltak 
Det er svært viktig at en brann i tett verneverdig trehusbebyggelse detekteres tidlig, samt at 
brannvesenet alarmeres så raskt som mulig. For å bedre brannsikkerheten og redusere risikoen for 
brannsmitte til nabobygg i Holmsbu sentrum foreslås det å installere brannalarmanlegg med 
direktevarsling til 110-sentralen i samtlige boenheter og næringslokaler, samt andre bygninger som 
kan utgjøre en fare for en større brannspredning. 
 
Innstallering av varmesøkende kameraer er et omfattende tiltak som bør vurderes separat når øvrige 
tiltak i denne planen er gjennomført.  
 

7.2 Vanntåkeanlegg på loft 

Vannets rolle i en brannsituasjon er å ta ut mest mulig energi fra brannen på en effektiv måte. 
Vanntåkeanlegget utnytter disse egenskapene optimalt. De små dråpene i vanntåke gir stor 
kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene og fører til en meget stor kjøleeffekt. 
Vanntåke er mest effektiv mot branner som er store i forhold til rom-volumet, hvor vannet raskt 
fordamper og går over til vanndamp. Vanntåke kjøler branngasser i rommet effektivt og vil relativt 
raskt senke temperaturen i rommet og slik hindre/forsinke brannspredning til nabobygg.  
 
Man kan effektivt hindre overtenning på loftet dersom man tilfører vanntåke tidlig i branntilløpet. 
Vanntåkeanlegg kan være faste stasjonære anlegg koblet til ledningsnett eller tilrettelagt for at 
brannvesenet skal koble seg på ved hjelp av utvendige tilkoblingsmuligheter.  
 
Brannspreding mellom sammenhengende bygninger skjer vanligvis som følge av flammespredning i 
randsoner, ofte ved loft, takfot og takkonstruksjoner.  
 
Andre kommuner som har utarbeidet brannsikkhetsplan for tett trehusbebyggelse, slik som Mandal, 
Eigersund og Kristiansand, har kommet frem til at der hvor atkomsten/tilgjengeligheten for 
brannmannskapene til kalde uisolerte loft er dårlig/vanskelig og brannspredningsfaren er stor, skal 
det monteres vanntåkeanlegg med utvendig tilkoblingsmulighet for brannvesenets innsatspersonell.  

Konklusjon og tiltak 
I Holmsbu vurderes det som nødvendig å montere vanntåkeanlegg på loft i bygninger som er over 2 
etasjer hvor loftene er uisolerte eller lite tilgjengelig, samt hvor spredningsfaren både til loftet og til 
nabobygningene er stor. Hvor påkoblingstuss til brannvesenet skal plasseres, må avklares i samarbeid 
med brannvesenets beredskapsavdeling og kulturmyndigheter.  
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7.3 Fasadesprinkling 

Erfaringsmessig vet vi at avstand mellom en bygning som brenner og nabobygningen er avgjørende 
for i hvilken grad nabobygningen vil være truet av brannen. Teknisk forskrift til plan- og 
bygningsloven definerer at faren for spredning av brann fra en bygning til en annen normalt er til 
stede når avstanden er mindre enn 8 meter. Brannspredning mellom bygningene kan forebygges ved 
å etablere tilstrekkelig avstand mellom bygningene, slik at varmestråling og nedfall av brennende 
bygningsdeler ikke antenner nabobygningen, eller benytte skillekonstruksjoner med tilstrekkelig 
brannmotstand, tetthet, bæreevne og stabilitet.  
 
Hensikten med fasadesprinkling er å hindre brannsmitte fra en bygning som brenner til en annen. 
Fasadesprinkling skal kompensere for brennbare fasader som i tillegg ligger altfor nær hverandre. 
Slike anlegg er ikke spesielt kostbare, men ulempen med fulldekning i et bevaringsverdig trehusmiljø 
er at anlegget blir godt synlig.  
 
Fasadesprinkling kan med fordel benyttes der det er dårlig/vanskelig tilgjengelighet for brann-
mannskapene, som for eksempel:  

 vindu høyt oppe på fasaden hvor avstanden til nabobygg er svært liten 

 trange smug hvor tilkomsten er vanskelig for å håndtere en brann fra utsiden 
  

En fasadesprinkling kan være knyttet til det kommunale ledningsnettet eller være beregnet til å 
knyttes til brannvesenets utstyr. Dersom flere fasadesprinkleranlegg tilknyttet ledningsnettet er 
utløst samtidig, kan dette overbelaste hovedvannledningsnettet, og begrense brannvesenets tilgang 
på slokkevann. En analyse/simulering av vannforsyningen er derfor nødvendig del av 
beslutningsgrunnlaget dersom man vurderer å installere fasadesprinkleranlegg i den tette 
trehusbebyggelsen. 
 
Fasadesprinkling er benyttet som kompenserende tiltak mange steder der hvor avstand mellom 
bygningene er vurdert til å være for liten. Imidlertid så er det liten praktisk erfaring fra branner hvor 
fasadesprinkling er utløst.  

Konklusjon og tiltak 
I flere områder i Holmsbu er avstanden mellom bygningene mindre enn 8 meter. Det vil si at for å 
nærme seg kravene i dagens regelverk må mange fasader utstyres med fasadesprinkleranlegg.  
 
 

7.4 Stasjonært slukkeanlegg 

Stasjonært slukkeanlegg omfatter alle typer sprinkelanlegg. Erfaringsmessig vil et riktig dimensjonert 
stasjonert slukkeanlegg begrense en brannutvikling til startbrannrommet frem til brannvesenet er på 
plass eller i beste fall slukke branntilløpet helt.  
 
Ved installering av brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentral og stasjonært slukkeanlegg 
vil sannsynligheten for at brannen har spredt seg ut av bygningen før brannvesenet er i innsats, være 
liten.   
 
Stasjonært slukkeanlegg kan med fordel benyttes på alle bygningene som har stor verneverdi i seg 
selv eller som er viktig for det helhetlige bygningsmiljøet. Tiltaket vil også i stor grad redusere 
brannsmittefaren til nabobygning i områder hvor avstanden mellom husene er for liten. Et 
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stasjonært slukkeanlegg forhindrer ikke utvendig spredning fra nabobygg som har fullt utviklet 
brann. Da må det suppleres med fasadesprinkling.  

Konklusjon og tiltak 
I flere områder i Holmsbu er avstanden mellom bygningene mindre enn 8 meter. Kravene i gjeldende 
regelverk vil etter brannvesenets skjønn være tilfredsstilt med innstallering av heldekkende 
stasjonært slukkeanlegg i sammenhengende områder hvor bebyggelsen ligger for tett.  
 

7.5 Brannposter 

Mange tettsteder med tett trehusbebyggelse har gode erfaringer med å etablere brannposter. Dette 
er frostsikre skap med brannslanger direkte tilkoblet vannledningsnettet. I et branntilfelle kan 
beboere starte utvendig slukking og begrensning umiddelbart etter at et branntilløp er oppdaget, slik 
at brannen kan holdes nede eller slukkes helt frem til brannvesenet ankommer.  

Konklusjon og tiltak 
Brannposter vurderes i områder hvor bebyggelsen står ekstra tett. 

 

7.6 Passiv brannsikring 

Passiv brannsikring er innebygde tiltak som ikke krever aktivering i tilfelle brann. Avstand mellom 
byggverk er et godt eksempel på passiv brannsikring. Tiltakene skal ivareta tilfredsstillende 
brannsikkerhet med hensyn til følgende områder: 

 konstruksjonenes bæreevne og stabilitet 

 antennelse, brannutvikling og spredning av brann og røyk 

 brannspredning mellom byggverk 
 
Passiv brannsikringstiltak kan ha ulike formål som å: 

 hindre gjennombrenning av skiller (tak, gulv og vegger) 

 hindre spredning av branngasser som kan antennes utenfor rommet der det brenner 

 hindre antennelse på grunn av stråling fra en brann 

 hindre brannspredning på grunn av glødende eller brennende biter som fraktes i luften 
(flyvebrann). 
 

Bebyggelsen i Holmsbu består i stor grad av bebyggelse som ble oppført før det kom særskilte krav til 
avstander og passive brannsikringstiltak.  

Konklusjon og tiltak 
Passive brannsikringstiltak er best egnet ved oppføring av nye bygg. Passiv brannsikring som skal gi 
fullverdig effekt i eksisterende byggverk medfører ofte store bygningsmessige inngrep. Det er derfor 
viktig å vurdere slike tiltak i forhold til bevaringshensyn. Det er derimot fullt mulig å gjennomføre 
mindre tiltak som vil ha god effekt, men ikke gi en fullverdig sikring. Slike tiltak bør ses i kombinasjon 
med andre brannbegrensende inngrep. Eksisterende seksjoneringsvegger/brannvegger bør kunne 
vurderes nærmere og eventuelt oppgraderes til dagens krav.  
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7.7 Brannvesenets innsats 

Innsatstid 
Innsatstid er tiden det tar fra brannvesenet får utalarmering til først enhet er i innsats på 
skadestedet. Kravet til innsatstid for et tettsted som Holmsbu med tett trehusbebyggelse er 10 
minutter. Den faktiske innsatstiden for brannvesenet er opp mot 20 minutter på kveld og natt, noe 
hurtigere på dagtid. 
 
Med henvisning til at innsatstiden for brannvesenet er for lang i forhold til de krav som stilles, er det 
nødvendig å gjennomføre kompenserende tiltak. Noen av disse tiltakene er beskrevet i 
«Dimensjonerende ROS-analyse for Hurum brannvesen - skjema 2.4.2.0,» vedtatt av kommunestyret i 
juni 2015. En rekke av de tiltakene som er beskrevet i denne planen vil også være kompenserende i 
forhold til kravet til utrykningstid. De forhold som påvirker brannvesenets innsatstid og 
innsatsmuligheter er beskrevet videre i dette kapitelet.  

Tilrettelegging for rednings- og slukkemannskaper – tilgjengelighet 
Dagens regelverk stiller krav til atkomst for brannvesenet til, og i byggverket, samt en 
oppgraderingsplikt i forhold til bestående brannobjekter.   
 
Byggeteknisk forskrift § 11-17, Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper: 
 

"Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig 
utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Byggverk 
skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes." 

 
§ 5 – 5 i Forebyggendeforskriften; Atkomst for brannvesenet: 
 

"Kommunen skal, så langt det er mulig, sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har 
atkomst til bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materiellet. …" 

 
I § 2 – 1 i Forebyggendeforskriften er det en oppgraderingsplikt i forhold til bestående brannobjekter.  
En oppgradering av bestående bebyggelse på dette området kan komme i strid med 
bevaringshensyn. Det vil også være langt utenfor en økonomisk forsvarlig ramme. De foreslåtte 
tiltakene i denne planen kan ses på som kompenserende tiltak for manglende tilrettelegging for 
rednings- og slukkemannskaper der hvor dette ikke fullt ut er ivaretatt. 

Slukkevann – kapasitet og tilgjengelighet 
Områder med tett trehusbebyggelse har krav til vannkapasitet på 50 l/sekund fordelt på to uttak. 
Avstanden fra uttak til hovedangrepsvei skal ikke overstige 25 – 50 meter. 
 
Etter brannvesenets vurdering har Holmsbu store mangler i forhold til slukkevannkapasitet. Innenfor 
planområdet er det to uttak, beliggende i Bugtegaten og Holmsbubakken, som har tilfredsstillende 
kapasitet. Resterende uttak har ikke den kapasiteten som er nødvendig for å kunne forsyne 
brannvesenet med nok vann i en større innsatssituasjon.  
 
Tettheten av slukkevannuttak er for dårlig i henhold til kravene om at det ikke skal være mer enn 25 – 
50 meter fra brannvesenets hovedangrepsvei til nærmeste uttak.  
 
Slukkevann fra det kommunale ledningsnettet kan tas ut enten via en brannkum eller fra en 
brannhydrant. Ut i fra av at en brann i Holmsbu vil være tidskritisk i forhold til spredningsfare så er 
en brannhydrant helt klart mer tidseffektivt enn en brannkum. Av sikkerhet/HMS hensyn skal det 
alltid være 2 mannskaper til stede ved påkobling i brannkum pga. gassfare i kum. Tilkobling til 
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brannhydrant kan utføres av en person og er i tillegg vesentlig hurtigere. Brannkummer er ofte 
nedsnødde om vinteren, kan ha tilfrosne kumlokk og har generelt en dårligere tilgjengelighet. Tidvis 
kan det også stå parkert biler over brannkummer. 
 
Det kan argumenteres med at brannvesenet har tilgang til rikelig med sjøvann i havna. Utfordringen 
er at det tar for lang tid å etablere vannforsyning fra hengerpumpe til brannbil i en tidskritisk 
førsteinnsats. Dette er tid man ikke har ved en hendelse som er i ferd med å eskalere. 
 
VIVA IKS har opplyst at brannvannkapasiteten i Holmsbu ikke tilfredsstiller kravene til 50 liter/sekund, 
med unntak av brannkummene i Bugtegaten og Holmsbubakken. Noe av årsaken er at ledningsnettet 
ikke er renovert sammenhengende med tilfredsstillende dimensjonering, slik at det er 
mellomliggende strekninger med gamle rør med for lite ledningstverrsnitt. 
Det må etableres flere uttak i Holmsbu sentrum med tilfredsstillende kapasitet. Dette må arbeides 
med i tilknytning til hovedplanen for vann for kommunen. 
 

Mannskap- og utstyrsressurser 
Når en brann har utviklet seg slik at huseier/tilstedeværende ikke kan slukke den ved egen innsats, så 
er en avgjørende faktor at brannvesenet kan igangsette innsats i løpet av kortes mulig tid, med en 
slukkekapasitet som er tilstrekkelig i forhold til brannforløpet. Det som kjennetegner en 
brannutvikling er at behovet for slukkekapasitet øker med den tiden brannen får utvikle seg uten at 
tiltak iverksettes. Følgende tiltak kan gi en forbedring i forhold til innsatstid og nødvendig 
slukkekapasitet: 
 

 Vaktlagene:  
Større kapasitet i førsteutrykningsstyrken ved å forsterke vaktlagene fra 4 til 5 personer i 
hvert vaktlag.  Dette vil også ivareta kravet til tankbilvakt.  

 

 Fremskutt enhet:  
På Røros er brannvesenet utstyrt med en fremskutt enhet, bemannet med 1-2 mannskaper. 
Dette er et lett hurtig kjøretøy utstyrt hvor mannskapene disponerer riktig utstyr til å slå ned 
eller begrense en brann i startfasen. Kjøretøyet på Røros er utstyrt med blant annet 
termokamera og «skjærslukker». Dette er et verktøy som skjærer seg gjennom veggen med 
en vannstråle med stort trykk for deretter å legge forstøvet vann inn i startbrannrommet. 
Verktøyet er også spesielt godt egnet, sammen med et termokamera, til branner i hulrom 
hvor det er vanskelig å komme til med tradisjonelt slukkeutstyr. Anslått anskaffelsesverdi for 
et slikt kjøretøy ligger på mellom 1 – 1,5 millioner kroner, avhengig av valg av kjøretøy.   

 

 Tankbil:  
Erfaringen fra brannen i Lærdal viste at tankbiler med skumkanoner var svært effektive i 
arbeidet med å begrense ytterligere spredning av brannen. Det er planlagt anskaffelse av ny 
tankbil til Hurum brannvesenet i løpet av 2016. Denne er spesifisert med skumsystem og 
kanon spesielt med tanke på brann i tett trehusbebyggelse.  

 

 Høyderedskap:  
I et branntilløp som har fått utvikle seg gjennom tid og gått gjennom tak så er det viktig for 
brannvesenet å få overhøyde i forhold til bygningen som brenner og nærliggende bygninger. 
Dagens høydeberedskap er ivaretatt ved at Hurum brannvesen kan disponerer en lift som 
tilhører VIVA. Hvis det er behov for ytterligere utstyr kan dette rekvireres fra 
Drammensregionen brannvesen eller Asker og Bærum brannvesen. Brannvesenets vurdering 
er at dagens ordning er tilfredsstillende i forhold til branner med liten spredningsfare så 
lenge VIVA sin lift er disponibel. 
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Kompetanse og øvelser 
Den generelle kompetansen i Hurum brannvesen har vært ansett for å være god. Dagens situasjon er 
at det er ansatt mange nye mannskaper, slik at erfaringsgrunnlaget ikke lenger er like stort. 
Opplæring og nødvendige kurs er prioritert høyt. Hurum brannvesen har ikke øvet særskilt med 
fokus på den tette trehusbebyggelsen i Holmsbu. Holmsbu sentrum bør derfor være et eget punkt i 
Hurum brannvesens øvelsesplan. Dette bør også ses i sammenheng med kommunens 
kriseberedskapshåndtering slik at alle beredskapsaktørene i kommunen kan øve på et slikt scenario.  
 

Konklusjon og tiltak 
Det er to forhold som er avgjørende for hvilke tiltak som må iverksettes i forhold til brannvesenets 
innsats: 

1. Det må tilrettelegges slik at vannforsyningen som et minimum oppfyller de krav som settes i 
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, med 50 liter/sekund fordelt på to uttak. 
 

2. Det må gjennomføres tiltak som kompenserer for brannvesenets lange innsatstid i forhold til 
Holmsbu sentrums status som tett trehusbebyggelse. 
 

En rekke av de tiltak som er beskrevet i denne planen vil være kompenserende for brannvesenets 
lange innsatstid:  
 

 installering av brannalarmanlegg i bygninger 

 forskjellige former for sprinkling 

 passive brannsikringstiltak 

 benytte hydranter i områder med tett bebyggelse og stor risiko for spredning av brann 

 forsterke mannskap- og utstyrsressursene i førsteinnsatsen 
→ Større slagkraft i førsteutrykningsstyrken ved å forsterke vaktlagene fra 4 til 5 

mannskaper.  Dette vil også ivareta kravet til tankbilvakt. Dette iverksettes i 2016 
→ Anskaffelse av ny tankbil til brannvesenet med tilrettelagt utstyr for brannbekjempelse i 

tett trehusbebyggelse – skumkanon. Dette iverksettes i 2016. 
→ Vurdere opprettelse av fremskutt enhet som en del av styrking av vaktlagene. 
→ Sikre at dagens ordning med tilgang til høyderedskap videreføres.  

 gjennomføring av brannøvelse for brannvesen og andre beredskapsaktører hvor brann i tett 
trehusbebyggelse er øvingsmomentet 

 

7.8 Oversikt over foreslåtte tiltak på bygninger 

De foreslåtte tiltakene vil bli vurdert i en egen handlingsplan i samarbeid med Hurum kommune og 
huseiere. 
 
Alarmanlegg foreslås på alle eiendommer innenfor planområdet. I utgangspunktet bør dette også 
gjelde for uthus. Frittstående uthus med avstand mere enn 8 meter til nabohus kan imidlertid 
utelates, hvis dette ikke medfører økt risiko for brannspredning. Det er ikke gjort en vurdering av alle 
enkeltstående uthus innenfor planområdet. Disse må likevel inngå i en prosjektering av hver enkelt 
eiendom når forskjellige tiltak vurderes. 
 
Når det foreslås både sprinkling og fasadesprinkling, må dette ses opp imot hvilke tiltak som er/blir 
utført i nabobygning. Hvis nabobygning er innvendig sprinklet faller behovet for fasadesprinkling 
bort. I de tilfeller det er foreslått sprinkling som tiltak, må det vurderes hvorvidt det er behov for 
sprinkling av hele bygningen eller om det er tilstrekkelig å etablere et vanntåkeanlegg på kaldloft. 
Dette er vurderinger som bør gjøres som en del av en brannprosjektering og er derfor ikke vurdert 
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her. I oversiktstabellen er det derfor benyttet betegnelsen «stasjonært slukkeanlegg» som 
innebefatter både «tåkeanlegg på loft» og «full sprinkling» En avveining av sprinklingsmetode må 
også ses i sammenheng med bygningsmessige tiltak i form av oppgradering av 
brannseksjonering/branncelleoppdeling etc.  

Verneverdige bygninger 
Store deler av bygningene i området består av verneverdig trehusbebyggelse. Parallelt med arbeidet 
med brannsikringsplan for Holmsbu gjennomgås listen over verneverdige bygg i Hurum. Denne er 
ventet ferdigstilt innen utgangen av 2016. Det er avgjørende at brannsikringstiltak blir vurdert 
sammen med revidert liste over verneverdige bygg når mulig enkelttiltak blir vurdert. 

Storgaten 17 og 19 
Storgaten 17 og 19 utgjør en viktig del av bygningsmiljøet rundt havna i Holmsbu og bør av flere 
årsaker prioriteres i forhold til umiddelbare tiltak. Dette er store og høye bygninger som vil utgjøre 
en stor brannbelastning ved en utviklet brann. Med innbyrdes avstand på ca. 2 meter vil begge 
husene stå i fare for å brenne ned ved en brann som ikke slås ned i startfasen. Brannvesenet har ikke 
ressurser/materiell til å håndtere en fullt utviklet brann i stort omfang på en rask, effektiv og sikker 
måte i høyden. 
 
I dag er Storgaten 17 sprinklet i etasjene som er offentlig tilgjengelig. Dette er tiltak som er 
gjennomført for å ivareta personsikkerheten. Tiltaket vil etter brannvesenets skjønn ikke medføre økt 
sikkerhet i forhold til brannsmitte fra nabobygning eller en brann som er brutt ut i loftsetasjen. 
Derfor må ytterligere sprinkling gjennomføres i dette bygget, samtidig med at Storgaten 19 blir 
fullsprinklet. 

Området Thomasløkken 6 - 18 
Området Thomasløkken 6 – 18 er etter brannvesenet vurdering ikke tilgjengelig for brannvesenets 
utstyr, jfr. kap. 7.7. Området har heller ikke tilfredsstillende forsyning av slukkevann. Disse to 
faktorene må være utslagsgivende for de tiltak som må utføres i området. 
 
 
 
 

Støaveien 
GBNR Adresse Bygnings

-type 
Alarm- 
anlegg 

Fasade-
sprinkling 

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikri

ng 

 

24/1/15 Støav.  1 bolig X    Vurder fasadesprinkling på 
vestre gavlvegg. Hovedhus  
hus naboeiendom < 3 meter 

24/115 Støav. 2 bolig X  X  Hovedhus  hus naboeiendom 
< 3 meter 

24/84 Støav. 3 bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom 15 - 20 meter 

24/50 Støav.  4 bolig X X X  2 etg, mindre kaldloft, 
Hovedhus  hus naboeiendom 
< 5 meter 

24/70 Støav. 5A bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 10 meter. 
Fasadesprinkle uthus mot Støav. 
1 

24/121 Støav. 5B bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom 10 - 15 meter 

24/112 Støav. 6 bolig X    2. etg, 
24/88 Støav. 7 bolig X    1 etg, Hovedhus  hus 
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naboeiendom ca. 20 meter 
24/95 Støav. 8 bolig X X   2 etg, mindre kaldloft, 

Hovedhus  hus naboeiendom 
< 5 meter 

24/77 Støav. 9 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 20 meter 

21/1/15 
 

Støav. 10 A bolig X    Hovedhus  hus naboeiendom 
< 14 meter 

24/35 Støav. 10 B bolig X    Hovedhus  hus naboeiendom 
> 10 meter 

24/41 Støav. 12 bolig X    Hovedhus  hus naboeiendom 
> 10 meter 

24/1/97 Støav. 14 bolig X X   Fasadesprinkling mot sør? 
Hovedhus  hus naboeiendom 
ca. 4 meter. 

24/43 Støav. 16 bolig X  X  Kaldloft usikkert -  Sprinkling 
pga. avstand nabo. Hovedhus 
 hus naboeiendom < 3 meter. 

24/47 Støav. 18 bolig X  X  Sprinkling pga. avstand nabo. 
Hovedhus  hus naboeiendom 
< 3 meter, nivåforskjell. 

24/76 Støav. 20 bolig X    2 etg, Kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom > 20 meter 

24/87 Støav. 22 bolig X    2 etg, mindre kaldloft, 
Hovedhus  hus naboeiendom 
< 3 meter, gml. Sjøboder 

24/104 Støav. 24 bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom > 20 meter 

24/120 Støav. 26 bolig X    Hovedhus  hus naboeiendom 
< 2 meter 

 

Storgaten 
GBNR Adresse Bygningst

ype 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling 

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

24/68 Storgt. 1 bolig X X X  2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 0,5 meter. 
Sprinkling + fasadesprinkling 
vest/sørvegg 

24/124 Storgt. 2 
gml. del 
Lille Juno 

næring X X X  2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 
pga. næringsvirksomhet og 
avstander 

24/124 Storgt. 2 
ny del 

bolig     1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

23/3 Storgt. 3 bolig X X X  3 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 2 meter. 
Sprinkling + Fasadesprinkling 
østvegg 

24/119 Storgt. 4 bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom <5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

23/24 Storgt. 5 bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom ca. 
6/4 meter. Vanntåke på loft og 
fasadesprinkling må vurderes. 
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24/136 Storgt. 6 bolig/ 
næring 

X    2 etg, kaldloft, murhus, 
Hovedhus  hus/garasje 
naboeiendom < 4 meter. 

24/81 Storgt. 7 bolig X X   2 etg, Hovedhus  hus/garasje 
naboeiendom ca. 1,5 meter. 
Bygget er fasadesprinklet. 
Ytterligere sprinkling bør 
vurderes. 

24/6 Storgt. 8 
Holmsbu Bad 

næring X  X  3 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom ca. 
1,5 meter. Bygget er sprinklet. 

24/111 Storgt. 9 bolig X X X  2 etg, Hovedhus  hus/garasje 
naboeiendom ca. 1,5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/51 Storgt. 10 bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 4 meter. 
Fasadesprinkling mot nord/øst 

24/90 Storgt. 11 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus/garasje 
naboeiendom ca. 8 meter. 

24/63 Storgt. 12  X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 2 meter. 
Sprinkling + fasadesprinkling 

24/99 Storgt. 13 bolig X X X  2 etg, Hovedhus  hus/garasje 
naboeiendom < 2 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/96 Storgt. 14A bolig X X X  2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom 0,5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/96 Storgt. 14B bolig X  X  2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 0,5 meter. 
Sprinkling 

24/105 Storgt, 15 bolig X    1,5 etg, Kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom < 2 
meter. Fasadesprinkling + 
sprinkling 

24/48 Storgt. 16 bolig X X   2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 5 meter. 
Brannprosjektert i.fm. 
ombygging 

24/98 Storgt. 17 
Brødrene 

Jensen 

 

næring X X X  2 etg + fullt kaldloft, Hovedhus 
 hus naboeiendom ca. 2 
meter. Fasadesprinkling mot nr. 
19 + sprinkling av loft. Fjerning 
av avfallsbeholdere fra husvegg 
må prioriteres. 

24/103 Storgt. 19 
Holmsbu 

gjestgiveri 

Bolig/ 
næring 

X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 2 meter. 
Fasadesprinkling av gavlvegger 
+ sprinkling. Alarmanlegg i 
uthus/låve 

24/103 Storgt. 19 
(anneks) 

 X X   Uthus mellom nr. 23 og 25 - 1 
etg, Hus  hus naboeiendom < 
1 meter. Fasadesprinkling 

24/116 Storgt. 21 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Uthus/låve tilhørende nr. 19 har 
gavlvegg i teglstein. Vurdert til å 
tilfredsstille kravene til 
brannseksjonering 
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24/114 Storgt. 23 bolig X X X  1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 2 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/130 Storgt. 25  
Privaten 

næring X    3 etg. Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 
Bygningen er særskilt 
brannobjekt hvor det må 
gj.føres en brannprosjektering. 

24/78 Storgt. 27 næring  X X X 3 etg. Hovedhus  hus 
naboeiendom < 6 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling. 
Bygningen benyttes som en del 
av Holmsbu bads hotelldrift 

24/20 Storgt. 29 
Holmsbu 

bad/utleie 

næring
/bolig 

X    Utleieenheter under Holmsbu 
Bad – Brannprosjektert i.fm. 
oppføring på 2000 tallet 

24/56 Storgt. 31 bolig     Hovedhus  hus naboeiendom 
> 30 meter. 3 boenheter på 
eiendommen 

24/20 Storgt. 33 
Holmsbu 

bad/utleie 

næring
/bolig 

X    Utleieenheter under Holmsbu 
Bad – Brannprosjektert i.fm. 
oppføring på 2000 tallet 

24/33 Storgt. 35 bolig     2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 10 - 15 meter. 

24/134 Storgt.  37 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom > 15 meter. 

24/37 Storgt.  39 bolig X    1934 – 2. etg, Hovedhus hus 
naboeiendom > 20 meter. 

24/108 Storgt.  41 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom >25 meter 

 

Skolegaten 
GBNR Adresse Bygnings-

type 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling 

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

24/72 Skolegt. 1 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom > 10 meter.  

23/4 Skolegt. 2 bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 10 meter. 

23/159 Skolegt. 4 bolig X X X  1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 1 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling. 
Tilbygg mot nabo utført i LECA 

24/39 Skolegt. 5 bolig X    1 etg + underetg. Hovedhus  
hus naboeiendom < 5 meter.  

24/83 Skolegt. 6 bolig X X   1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 1 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/135 Skolegt. 7 bolig X    1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom ca. 8 meter. 
Mellomliggende uthus 5 meter 
fra nabo 

24/97 Skolegt. 10 bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom ca. 
20 meter.  

24/132 Skolegt. 14 bolig X    4 bygninger bygget på 2000 
tallet,   
2 – 3 etg, Brannprosjektert med 
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innbyrdes avstand under 8 
meter. 

 

Holmsbubakken 
GBNR Adresse Bygning-

stype 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling  

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

23/57 Holmsbu- 
bakken 13 

bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 18 meter. 
Mellomliggende garasje 

23/67 Holmsbu- 
bakken 15 

bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 6 meter. 
Fasadesprinkling 

23/134 Holmsbu- 
bakken 17 

bolig X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 19 og 
21 + sprinkling.  

23/12 Holmsbu- 
bakken 18 

bolig X X   1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 20 

23/71 Holmsbu- 
bakken 19 

bolig X    2 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 7 meter. Bygget 
er nyoppført med tilhørende 
brannprosjektering.   

23/17 Holmsbu- 
bakken 20 

bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 18 

23/78 Holmsbu- 
bakken 21 

bolig X X   1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 2 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

23/53 Holmsbu- 
bakken 22 

bolig X    1 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

23/73 Holmsbu- 
bakken 23 

bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 7 meter. 
Mellomliggende eldre uthus. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

23/26 Holmsbu- 
bakken 24 

bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom ca. 
15 meter. 

23/44 Holmsbu- 
bakken 26 

bolig X    1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 12 meter. 

 

Kaningaten 
GBNR Adresse Bygning-

stype 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling  

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

23/69 Kaningt. 1 bolig X    1 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 

23/43 
 

Kaningt. 3 bolig X    1 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 16 meter. 

23/42 Kaningt. 5 bolig X    1 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 

23/87 Kaningt. 7 bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 
Mellomliggende uthus/garasje 
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Bugtegaten 
GBNR Adresse Bygnings-

type 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling  

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

24/38 Bugtegt. 1 bolig X X X  3 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 1,5 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 3 + 
sprinkling 

23/109 Bugtegt. 2A bolig     2etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling  

23/109 Bugtegt. 2B bolig     1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/60 Bugtegt. 3 bolig X X   1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 1,5 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 1 + 
sprinkling. Fasadesprinkling av 
uthus 

23/141 Bugtegt. 4 bolig     1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/89 Bugtegt. 5 bolig X    1 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 25 meter.  

23/21 Bugtegt. 6 bolig     1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 10 meter. 
Fasadesprinkling kan vurderes 

24/62 Bugtegt. 7 bolig X X X  1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 2 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 20 + 
sprinkling 

23/77 Bugtegt. 8 bolig X X X  1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/90 Bugtegt. 9 bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 11 og 
nr. 20 + sprinkling 

23/81 Bugtegt. 10 bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/71 Bugtegt. 11 bolig X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 2 meter. 
Fasadesprinkling mot nr. 9 og nr. 
22 + sprinkling 

23/46 Bugtegt. 12 bolig X X X  2 etg, lite kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 2 meter. 
Bugtegt. 12 og 14 med 
tilhørende uthus ligger i en tett 
husklynge. Fasadesprinkling + 
sprinkling for alle bygninger 

23/82 Bugtegt. 14 bolig X    1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 2 meter. 
Bugtegt. 12 og 14 med 
tilhørende uthus ligger i en tett 
husklynge. Fasadesprinkling + 
sprinkling for alle bygninger 

23/90 Bugtegt. 16 bolig X X   2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 4 meter. 
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Fasadesprinkling mot uthus på 
naboeiendom bør vurderes. 

23/80 Bugtegt. 18 bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus/garasje naboeiendom < 4 
meter.  Fasadesprinkling mot nr. 
20. 

23/80 Bugtegt. 20 bolig X X X  1,5 etg, delvis kaldloft, 
Hovedhus  hus naboeiendom 
< 3 meter. Fasadesprinkling mot 
nr. 7, nr. 11 og nr. 18 + 
sprinkling. 

24/69 Bugtegt. 22 bolig X X X  1,5 etg, delvis kaldloft, 
Hovedhus  hus naboeiendom 
<4 meter. Fasadesprinkling mot 
nr. 11 + sprinkling 

23/65 Bugtegt. 24 bolig X    1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom > 25 meter. 
Behovet for sprinkling må 
vurderes opp mot 
alder/verneverdi. 

 
 

Thomasløkken 
BGNR Adresse Bygnings-

type 
Alarm-
anlegg 

Fasade-
sprinkling  

Stasjonært 
slukkeanlegg 

Passive 
brannsikr

ing 

 

24/82 Thomas-
løkken 2 
Holmsbu 
handel 

Næring
/bolig 

X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom ca. 8 meter. 
Betongvegg m/vinduer mot 
Storgt. 4. Stort komplisert bygg 
 sprinkling 

24/129 Thomas-
løkken 4 

bolig X X X  2etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/129 Thomas-
løkken 4A 

bolig     2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 5 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/128 Thomas-
løkken 6 

bolig X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 3 meter. 
Område med dårlig 
tilgjengelighet for brannbil, 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/100 Thomas-
løkken 8 

bolig X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 8 meter. 
Område med dårlig 
tilgjengelighet for brannbil. 

24/61 Thomas-
løkken 10 

bolig X    1,5 etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 10 meter. 
Område med dårlig 
tilgjengelighet for brannbil. 

24/80 Thomas-
løkken 12 

bolig X X X  1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 5 meter. 
Område med dårlig 
tilgjengelighet for brannbil. 
Fasadesprinkling + sprinkling 

24/66 Thomas-
løkken 14 

bolig     1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 5 meter. 
Område med dårlig 
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tilgjengelighet for brannbil. 
Fasadesprinkling mot nr. 12 som 
ligger lavere i terrenget. 

24/67 Thomas-
løkken 16 

bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 13 meter. 
Avstand mot mellomliggende 
større uthus mot nr. 22 er 
mindre enn 3 meter. 
Fasadesprinkling + sprinkling av 
uthus? 

24/59 Thomas-
løkken 18 

bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 3 meter. 
Fasadesprinkling mot stort 
uthus under nr. 20 + sprinkling 

24/59 Thomas-
løkken 20 

bolig X    2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 8 meter.  
Stort mellomliggende uthus 
mellom nr. 20 og nr. 18. 
Fasadesprinkling + Sprinkling 

24/55 Thomas-
løkken 22 

bolig X  X  2,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 1 meter. 
Brannvegg i tegl mot 
nabouthus. Sprinkling vurderes 

24/54 Thomas-
løkken 24 

bolig X X X  2 etg, kaldloft, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 8 meter.  
Fasadesprinkling + sprinkling for 
alle bygninger  

24/79 Thomas-
løkken 26 

bolig X    1,5 etg, kaldloft, Hovedhus  
hus naboeiendom < 10 meter. 

24/42 Thomas-
løkken 28 

Brygge-
kjøkkenet 

næring X    1etg, Hovedhus  hus 
naboeiendom < 10 meter. 

 

 
 

8  KONKLUSJON/TILTAK  

Tiltaksliste 
 
Prosjektgruppen har gjennom arbeidet med denne planen fått et godt innblikk i hvilke tiltak som er 
gjennomført andre steder som også har tett trehusbebyggelse. 
 
Vanlig praksis for retting av branntekniske avvik er å finne løsninger som kan kompensere for avvik 
gjennom en såkalt ”analyseløsning”. En del av de brannbegrensende tiltakene som er beskrevet i 
tiltaksplanen er tiltak som skal kompensere for den store brannsmittefaren i tett bebyggelse, samt 
brannvesenets lange utrykningstid. Disse tiltakene forutsetter at brannvesenet blir tidlig varslet og 
kommer hurtigst mulig frem til skadestedet, samtidig med at valgte systemer er selvaktiviserende 
 
Tiltakene som foreslås, må ses opp i mot hverandre. Det er f.eks. ikke nødvendig å fasadesprinkle en 
bygning som er fullsprinklet innvendig, og i tillegg er omgitt av andre bygninger som også er 
fullsprinklet.  
 
På grunnlag av de vurderinger som er gjort gjennom arbeidet med denne planen vil prosjektgruppen 
foreslå at følgende tiltak vurderes innarbeidet i en egen handlingsplan som en del av sikringen av det 
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tette verneverdige trehusmiljøet i Holmsbu: 
 
 

 Alle nærings- og beboelseshus får installert alarmanlegg med direktekobling til 
alarmsentral/110 sentral. Kommunen avklarer med 110 sentralen om dette er 
gjennomførbart. For uthus gjøres det en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, men 
hovedregelen er at alle bygninger med innbyrdes avstand under 8 meter skal ha 
alarmtilknytning.  

 

 Det etableres stasjonære slukkeanlegg/fasadesprinkling. Det må gjøres en vurdering i hvert 
enkelt tilfelle hvilke tiltak som bør gjennomføres på det enkelte bygg.  
 

 Brannvannforsyningen i sentrum søkes bygget ut i henhold til hovedplanen for vann.  
 

 Det etableres brannposter i områder hvor bebyggelsen er ekstra tett og det til dels er 
vanskelig tilgjengelighet for brannvesenets store biler. 
 

 Brannvesenet anskaffer fremskutt enhet med tilpasset utstyr som kan slå ned en brann i 
startfasen. 
 

 Det etableres en ny renovasjonsordning som består av nedgravde søppelanlegg, felles 
låsbare «sjøboder» for plassering av søppelbeholdere, samt en supplering med ikke 
brennbare søppelbeholdere der det er nødvendig. 
 

Gjennomføring, drift og vedlikehold 

Før man iverksetter den praktiske gjennomføringen av planen, er det en rekke faktorer som må på 
plass og må defineres nærmere i det videre arbeid.  

Prosjektgruppen har kartlagt hvilke tiltak som vil være mest mulig nyttige både brannforebyggende 
og brannbegrensende i Holmsbu sentrum, men ansvarsforhold mellom brannvesen, kommune og 
den enkelte bygningseier, finansiering/fordeling av kostnader, prioriteringsrekkefølge av tiltak, ansvar 
for vedlikehold både av tekniske tiltak og av brannsikringsplanen må utredes nærmere. 
 
Prosjektgruppen anbefaler at det kjøpes ekstern konsulentbistand til gjennomføringen av planen, 
alternativt at kommunen avsetter prosentvis stillingsmidler internt til det samme formål. Sistnevnte 
løsning er muligens den mest praktiske, da mange av tiltakene nødvendigvis må gjennomføres og 
iverksettes over tid og puljevis, eksempelvis installering av alarmanlegg i alle nærings- og 
beboelseshus.  
 
Brannsikring av tett verneverdig trehusbebyggelse er en vedvarende prosess. De valgte tiltakene vil 
stille ulike krav til drift og vedlikehold, både når det gjelder teknisk kompetanse, kostnader og hvor 
ofte og hvor omfattende tiltakene må vedlikeholdes. Eksempelvis må tekniske tiltak som 
brannalarmer rutinemessig vedlikeholdes for å sikre at de virker slik de skal.  
 
Brannsikringsplanen må også vedlikeholdes. Endringer i bebyggelsen, endringer med hensyn til 
beboere eller endringer i organisering av brannvesenet kan medføre at planen må rulleres. Ny 
kunnskap, ny teknologi eller nye erfaringer kan også få betydning for innholdet i planen.  
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9 Vedlegg 

 

 
Plankart som viser soneinndeling 1 - 4 


