
TETT TREHUSBEBYGGELSE

VELKOMMEN !



• Velkommen

• Kort informasjon om kulturverdien av områdene

• Kort informasjon om prosjektet «Tett trehusbebyggelse»

• Nyttig informasjon om brannvern

• Kaffepause 

• Nyttig informasjon fra feiervesenet

• Informasjon om ulike støtteordninger det er mulig å søke 
midler fra

• Oppsummering og avslutning

Informasjonsmøte 

Kirkegaten



Kultur og idrett

Kirkegaten og 
Leira –
kulturhistoriske 
perler



Kulturvernverdi

• Lokal vs. Regional og nasjonalhistorie

• Den fjerne fortiden vs. Den nære fortiden

• Kulturverdi kan endres – eks.stavkirker på 
1800-tallet



Vurderinger basert på

• Autentisitet og alder

• Formidlingsverdi

• Fysisk tilstand

• Historiske hendelser

• Representativitet og sjeldenhet

• Samfunns- og sosialhistorisk verdi

• Sammenheng og miljø



SEFRAK Registeret

• SEFRAK = “Sekretariatet For Registrering Av Faste 
Kulturminne i Noreg”.

• Bygninger fra 1900-tallet og tidligere

• Ca. 515.000 registrerte

• OBS!-varsel

• Rød = før 1850

• Gul = etter 1850

• Grå =fjernet



Kulturminneplanen -
Kirkegaten



Kulturminneplanen - Leira



Brannsikring av tette trehusområder

Hvorfor?

• Tett plassering = økt spredning

• Men hvorfor egentlig?

• For å redde liv!



Holmestrand kommune har to områder 
som defineres som  «Tett trehusbebyggelse» : 

Område øst og område vest

Vi må ha en brannvernplan for 
disse områdene.

Prosjektet «Tett trehusbebyggelse»

Område Øst

Område Vest



• I tett trehusbebyggelse er det nødvendig med 
overordnede tiltak for å sikre at branner i en 
bygning ikke sprer seg til naboen. 

• Eier har ansvaret for sin bygning

• Kommunen har ansvar for organisering av 
overordnede brannsikringstiltak

• Arbeidet med å lage en brannvernplan er i gang.

• Brannvesenet er med i prosjektet

• Kommunen trenger hjelp fra dere som bor på 
eller eier eiendom i disse områdene for å få 
fram de beste tiltakene.

Brannvernplan

Kilde: Riksantikvarens kart



• Brannsikringsbehov

• Organisatoriske, bygningsmessige og tekniske tiltak

• Ressurs- og trusselkartlegging

• Oversikt over potensielle brannforebyggende tiltak

• Planlagt/eksisterende deteksjon- og alarmeringsanlegg

• Planlagt/eksisterende slokkingsanlegg

Brannvernplanen skal inneholde



Informasjonsmøte –
Tett trehusbebyggelse

Holmestrand, 27. april 2022

Helene Waage Dehli, branningeniør

Terje Løken, branningeniør



Presentasjon

Terje Løken
• Branningeniør, forebyggende avdeling 

Helene Waage Dehli
• Branningeniør, forebyggende avdeling

Hva gjør vi i forebyggende avdeling?
• Tilsyn særskilte brannobjekter, og feiing og tilsyn

• Trygg hjemme

• Bekymringsmeldinger

• Veiledning 

• Farlig stoff

• Tett trehusbebyggelse m.m.



Eksempel

Brannen i Lærdal

https://www.vg.no/spesial/2015/laerdal/


Hensikten med foredraget

Færre omkomne i brann

Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier – i tett 
trehusbebyggelse

Mindre tap av materielle verdier



VIB sitt geografiske område

 VIB består av fire eierkommuner: 
Holmestrand, Horten, Tønsberg og Færder

 Stasjoner i Sande, Kopstad, Nøtterøy og 
Tønsberg, med hovedkontor på stasjon 
Tønsberg

 Tett trehusbebyggelse i Tønsberg, Horten 
(Åsgårdstrand) og i Holmestrand



Tett trehusbebyggelse i Holmestrand

Det er to definerte områder, Kirkegaten til venstre og Leira til høyre 



Utfordringer – Tett trehusbebyggelse

Gjennomgående trebebyggelse, normalt minst 20 bygninger

Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet

• Annen lovgivning enn dagens krav

• Mangelfulle brannbegrensende skiller mellom bygningene, og evt. mellom 
boenheter

Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter

• Trange smug og gater, parkerte biler, mangelfull snørydding og små 
dimensjoner på portrom og bakgårder



Branner i tett trehusmiljø

Ålesund – 1904

• Det brant i 15 timer, og omtrent 850 hus brant ned

Lærdal – 2014

• Ingen menneskeliv gikk tapt, 60 bygninger skadd, der 42 ble totalskadd

• Største tettsted/bybrann i Norge siden andre verdenskrig, og den største i 
fredstid siden 1923

Levanger – 2018 og 2021

• Dramatisk brann i Kirkegata 53 og 55 (2018)

• Historisk bakgård ble ødelagt i en påsatt brann (2021)

Risør – 2021

• Tre bygninger ble totalskadet i brannen



Brann i Risør 

Brann i Risør – Siste nytt – NRK

https://www.nrk.no/nyheter/brann-i-risor-1.15388693


Hva er utfordringen?

Nærmere 9 av 10 omkommer i egen bolig

De vanligste startstedene for brann;

• Elektrisk utstyr og installasjon

• Levende lys, sigarett og askeavfall

• Mat eller gjenstand på/i komfyr

"Hva starte brannen/branntilløpet i" for VIBs ansvarsområde 2016-2020. Kilde: BRIS 



Redde liv - hva kan jeg gjøre?

Sikkerhetsutstyr
• Alarm med overføring til brannvesen/nødalarmsentral???
• Fungerende røykvarslere, vurdere antall
• Komfyrvakt som slår av strømmen ved for høy varme
• Timere til kaffetraktere og lignende
• Slokkeutstyr

Rutiner
• Gjennomføre brannøvelse slik at du vet hvordan du skal komme deg ut



Forebyggende tiltak

Kjøkken

• Hold alltid komfyren under oppsikt ved bruk

• Rengjør fettfilteret i ventilatoren jevnlig

Stue

• Forlat aldri et rom med levende lys

• Fyr med tørr ved og god trekk

Soverom

• Røyk aldri på senga

• Bruk kun fastmonterte lamper på barnerom

Vaskerom

• Rengjør lofilteret i tørketrommelen hver gang før bruk



Forebyggende tiltak

Generelt

• Trekk ut støpselet til elektriske apparater som kaffetrakter, vannkoker, 
strykejern o.l. etter bruk. Evt. timer/tidsbryter

• Slå av, og ikke bruk elektrisk utstyr som vaskemaskin, oppvaskmaskin eller 
lignende om natten

• Sjekk elektriske kontakter, ledninger og sikringer

• Utfør ingen elektriske reparasjoner selv, kontakt en autorisert installatør

• Ikke tildekk elektriske ovner

• Etabler dugnader for å fjerne rot rundt husene

• Hold det ryddig på loft, kjeller og boder



Hva gjør du hvis det brenner?



Hva gjør du hvis det brenner?

REDDE: Alle kommer i trygghet

VARSLE: Varsle brannvesenet på 1-1-0
Varsle naboer 

SLOKKE: PRI 1- Egen sikkerhet

PRI 2- Forsøke å slokke

HUSK AT DET ER RØYKEN SOM DREPER!



Hvis slokke…

Slokkeapparater

• Pulver, skum

Brannslange

Branntepper

• Kveler brannen

Andre ting

• Fjerne det som brenner

NB! IKKE UTSETT DEG FOR UNØDIG FARE!



Takk for oppmerksomheten



TETT TREHUSBEBYGGELSE

KAFFEPAUSE 



28.04.2022 31

VIB Mål feierseksjon

 Høyne sikkerhetsnivået på fyringsanlegg

 Redusere sotbranner

 Redusere sot i fyringsanlegg

 Øke kunnskapen om bruk og montering av fyringsanlegg

 Øke kunnskapen om brannsikkerhet generelt med vekt på 

personsikkerhet. 
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Tiltak

 Bedre kommunikasjon mellom feierseksjon og bruker

 Gi god informasjon om riktig bruk av fyringsanlegg

 Frese skorsteiner med mye beksot og finne bakenforliggende årsak

 Avdekke avvik og følge de opp

 Gi god brukerstyrt generell brannsikkehetsinformasjon med vekt på 

personsikkerheten. 

 Årlige møter med montører/leverandører av fyringsanlegg. 
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Gjennomføring i VIB

Feiing og tilsyn

 Utføres etter plan med risiko (2-4-6)

 Varsler enten feiing eller tilsyn   

 Sjekker behovet for feiing under tilsyn uansett

 Kartlegger - Cubit

 Rapporterer, følger opp, lukker avvik

 Generell brannsikkerhet – personsikkerhet

 Bekymringsmeldinger – interne/eksterne
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Kartlegging i VIB

Kartlegging har vi holdt på med i alle år. 

Parameter vi kartlegger etter: 

 Ikke rentbrennende ildsteder 

 Sotmengde

 Beksot

 Type skorstein

 Alder på beboer

 Kulturhistoriske bygg
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Evaluering i VIB

Evaluering av det brannforebyggende arbeidet

 Evaluerer sotbrann fortløpende

 Evaluerer det brannforebyggende årlig

 Evaluerer rutinene

 Evaluerer samarbeid
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Riktig fyring

 Riktig fyring avgjøres av :

 Tørr ved som ikke er for stor, tykk

 Tilstrekkelig tilluft

 Riktig bruk av trekkventiler

 Fungerende, varm og tett skorstein. 

 Ikke la ved ligge å ulme
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Skorstein

Ulike skorsteiner 

Teglskorstein og 1 sjikts element, egner lite til skorstein. Utett, 

kald, stor , 1 sjikts

Element 3 sjikt, egner seg godt til skorstein

Isolerte stålskorsteiner egner seg godt til skorstein. 

Foring av eldre skorsteiner, egner seg som skorstein. 
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Ildsteder

Nyere ildsteder gir 25-30 % mer varme, slipper ut tilsvarende 

mindre partikler og er dokumentert med tanke på sikkerhet.

Eldre ildsteder er utette, dårlig isolerte mangler rentbrennende 

teknologi og er ikke testet for sikkerhet.
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Gebyr

Det enkelte kommunestyret fastsetter gebyr hvert år.

Alle eierkommunene har utjamningsgebyr

Gebyret skal dekke tjenesten med å ha feierseksjonen som er 

tilgjengelig for feiing og tilsyn

Tjenesten er brannforebyggende og seksjonen er tilgjengelig 

både for eier/bruker og montører.



Tilskuddsmuligheter

Fylkeskommunens tilskuddsordning for verneverdige 
bygg og anlegg: «Fredede privateide bygg og 
kulturmiljø» - (Søknadsfrist 1. november)

Fylkeskommunens tilskuddsordning for verneverdige 
bygg og anlegg: «Verneverdige kulturminner som ikke 
er fredet» - (Søknadsfrist under vurdering)

Kulturminnefondet – (Søknader vurderes fortløpende)

Stiftelsen UNI – (Søknader vurderes fortløpende)

Norsk kulturarv – «Ta et tak» - (Søknader vurderes 
fortløpende)



Videre arbeid med brannvernplanen for området

- Kartlegging av området: 
* ta bilder av bygninger, 
* kartlegge eksisterende brannverntiltak
* frivillig om eier ønsker kartlegging innendørs – ANBEFALES !

- Kartleggingen er tenkt gjennomført med bistand fra innleid 
brannkonsulent

Tidsplan for videre kartlegging av områdene  

Videre arbeid



• Brannvesenet er tilgjengelig for spørsmål

• Feiervesenet er tilgjengelig for spørsmål

• Kommunen er tilgjengelig for spørsmål

• Benytt anledningen !

Spørsmål ?



Helene Waage Dehli , 
branningeniør / Forebyggende avdeling, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, N-3126 Tønsberg, 
sentralbord: 33 00 36 00 mobil: 982 63 027, helenewaage.dehli@vibr.no

Terje Løken, 
branningeniør/Forebyggende avdeling, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, N-3126 Tønsberg, 
sentralbord: 33 00 36 00 mobil: 982 63 031, terje.loken@vibr.no

Bjørn Andersen, 
Forebyggende avdeling/Feierseksjonen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, N-3126 Tønsberg, 
sentralbord: 33 00 36 00, mobil: 98263035, bjorn.andersen@vibr.no 

Morten Jensen,
Forebyggende avdeling/Feierseksjonen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS, Ollebukta 6, N-3126 Tønsberg, 
sentralbord: 33 00 36 00, mobil: 98263043, morten.jensen@vibr.no

Christina Leverkus, 
kulturarv konsulent, Holmestrand kommune, mobil 45806601, christina.leverkus@holmestrand.kommune.no

Torunn Østmann,
beredskapskoordinator, Holmestrand kommune, mobil 94788506, torunn.ostmann@holmestand.kommune.no

Ta kontakt med oss ved spørsmål:



TETT TREHUSBEBYGGELSE

Takk for nå !


