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Reguleringsplan-Områderegulering for Vikhammer sentrum med planid 201505Høringsuttalelse
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS visertil ovennevntesak.
Hensiktenmedplanenerå leggetil rette for en sentrumsutviklingsomsikrer at Vikhammerutvikler
segsomet levendesentrummeden god kombinasjonav handel,service,møteplasser
og boliger,med
offentlig tjenesteyting,skoleog idrettsarealer.
Brann-og redningstjenesten
minnerom følgende:
• Det må leggestil rette for at brann-og redningstjenesten
skal kunneutføreeffektiv redningsog slokkeinnsats,uansettårstid,ogsåi anleggsperioden.
Dette innbefatterogsåen
hensiktsmessig
plasseringav og nødvendigantallbrannkummer,samtivaretakelseav
forskriftsmessigslokkevannskapasitet.
Dersomdet skal benyttesautomatisksprinkleranleggi
bygningene,må det ogsåtas hensyntil detteved vurderingav slokkevannskapasiteten.
Disse
forutsetningenemå væreavklart og i henholdtil krav i lover og forskrifter, for at prosjektet
skal kunnegjennomføres.
Det visesblant annettil plan- og bygningsloven§ 27-1 og
byggtekniskforskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-9 medveiledning.
• Underog etter anleggsperioder
skaltilgjengelighetfor innsatsmannskaper
til berørteog
omkringliggendebygningeropprettholdes.
Det må sikresat sprinkleranleggog
slokkevannsforsyning
fungerersomforutsatt.Dersomvanntilførselenikke er tilstrekkeligi
periodermå det etablereskompenserende
tiltak somminimumgir tilsvarendesikkerhet.
• Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS disponererikke maskinelthøyderedskap
i Malvik
kommune.
• I Malvik er det deltidsmannskaper
meddreiendevakt. Det må tas hensyntil dettei
planleggingen.
• Avstandenmellombygningenemå ivaretasfor å forebyggeat en eventuellbranni området
ikke får urimeligstor konsekvens.Avstandenskal væreminst8 metermedmindredet er
iverksattandretiltak somhindrerbrannspredning
mellombyggverkene,jf. TEK 17 § 11-6.
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Brannsikkerheten
i bygningeneskal væreihenhold til forskriftskravene.
Kjeller (parkeringskjellereller andrerom underterreng)sombyggesutenforbygningskropp,
må viesspesielloppmerksomhet,
særligmedtankepå belastningen
ved oppstillingav
utrykningskjøretøy,og etableringav nødvendigebrannvannskummer
i området.
Ladingog plasseringav gjenstanderog utstyr i rømningsveierer ikke tillatt.
Dersomdet tilretteleggesfor ladingav el-bileriinnvendig parkering,må brannsikkerheten
ivaretas.Det visestil utarbeidederapporter.
Brannfarliggassskal ikke oppbevaresi kjeller. Det anbefalesderfor ikke parkeringav
gassdrevne
biler i parkeringskjellerunderbakkenivå.Det visestil utarbeidederapporter.
For å sikre brann-og redningstjenestens
radiokommunikasjon,
må det i byggverkuten
innvendigradiodekning,og hvor det kan bli behovfor røykdykking,tilretteleggesmed
tekniskinstallasjonslik at brann-og redningstjenesten
kan benytteegetsamband.
Dersomdet skal benyttessolcelleenergi,må det ogsåtas hensyntil tilgjengelighetenfor
innsatsmannskap.
Dersomdet er planerom å benyttestoff somkommerinn underforskrift om håndteringav
farlig stoff, somfor eksempelboliggass,må lagring,bruk og arealmessige
begrensninger
rundt utstyr og anleggfastsettespå bakgrunnav en risikovurdering.

Disseforholdenemå vurderesog prosjekteresav foretak medtilstrekkeligkunnskapog godkjenning.
Trøndelagbrann-og redningstjeneste
IKS viser ogsåtil retningslinjervedrørendeTilretteleggingfor
rednings-og slokkemannskap
i TBRT´skommuner.Dissebeskriverblant annetveiensminste
kjørebredde,maksimalstigning,minstefri kjørehøyde,svingradiusog akseltrykk.Det visesogsåtil
TEK 17§ 11-17 Tilretteleggingfor rednings-og slokkemannskapmed
veiledning.
Vi minnerom at ny bebyggelsekanblivurdertsomsærskiltebrannobjektihenhold
tilbrann ogeksplosjonsvernloven§13.
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