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1. SAMMENDRAG  

DSB i samarbeid med Riksantikvaren gjennomførte i 2005 en nasjonal kartlegging av 
verneverdig, tett trehusbebyggelse i Norge. Korshavn og Sæløer er et av ca. 180 områder 
som oppfyller kriteriene som ble satt. Som et ledd i å oppfylle kravene i Brannloven med 
forskrifter har Lyngdal kommune igangsatt arbeidet med en brannsikringsplan (vist 
avgrensninger i kart nedenfor i denne rapporten).  

Utarbeidelsen av en helhetlig brannsikringsplan for den tette trehusbebyggelsen i Sæløer og 
Korshavn har vært organisert i et tverrfaglig prosjekt. Prosjektet har hatt deltagelse fra 
Sæløer velforening, Korshavn grendelag, Brannvesenet Sør IKS, Agder fylkeskommune, 
Lyngdal kommune og Rambøll Norge AS. 

Brann i slik bebyggelse har et stort potensiale til hurtig spredning, og vil medføre tap av miljømessige 

og historiske verdier. Det finnes mange eksempel på slike branner opp igjennom historien, senest i 

Lærdal.   
 
Målet med planen er å forhindre tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier, slik 
målsetningen er i Stortingsmelding nr 41, der ett av fire mål er at det ikke skal skje tap av 
uerstattelige nasjonale kulturverdier som følge av brann.  
Utdrag fra Stortingsmelding 41 kap. 5.2 om nasjonale mål: 
«…brann er den største trusselen mot den fredede bygningsmassen. Det vil etter 
departementets vurdering være helt uakseptabelt at slike verdier mistes som følge av 
brann. Det fjerde nasjonale målet er derfor satt for å rette fokus på den risiko som er 
forbundet med brann i vår nasjonale, uerstattelige kulturarv som stavkirker, andre 
bygninger med kulturhistorisk verdi, museer, store kunstsamlinger, sentrale arkiv- og 
biblioteksamlinger og lignende.»  
(begreper med særlig relevans til uthavner er uthevet av Rambøll) 
 
Riksantikvaren og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) definerer 
uerstattelige nasjonale kulturverdier som alle fredede objekter, samt et antall 
verneverdige tette trehusbebyggelser. 

Bebyggelsen må hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men det kan også være nyere 
trebebyggelse med spesielle kultur- historiske verdier. Området skal normalt ikke ha færre 
enn 20 bygninger og avstanden mellom bygningene skal overveiende være mindre enn åtte 
meter.  

I den tette trehusbebyggelsen i Korshavn og Sæløer er det korte avstander mellom 
bygningene og til dels dårlig framkommelighet. Bygningsmassen tilfredsstiller i stor grad ikke 
dagens tekniske brannkrav.  I tillegg har mange av husene vært gjenstand for ombygging 
med innredning av loft og kjellere til bolig- og fritidsformål. Deler av de elektriske anleggene 
i disse områdene er også av eldre årgang og ikke dimensjonert for dagens bruk. Det er 
derfor et varierende nivå på brannsikkerheten i den tette trehusbebyggelsen. 

Ved brann i tett trehusbebyggelse, er det stor risiko for brannspredning, som kan eskalere til 
en områdebrann. Ved innsats i disse områdene er fremkommeligheten en kritisk faktor.  Det 
er avgjørende at brannvesenet kommer tidlig til og ikke blir stoppet eller hindret av for 
eksempel manglende transportbehov eller dårlig vær. 
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Akseptabel brannsikkerhet kan oppnås gjennom økt lokal bevisstgjøring hos bygningseiere 
og brukere. Planen inneholder oversikt over aktuelle tiltak.   
 
Tiltakene i brannsikringsplanen er vurdert, etablert og innrettet mot å forebygge og 
begrense brann i den tette trehusbebyggelsen. Planen inneholder spesifikke 
forebyggende tiltak som hindrer at brann oppstår. Videre inneholder den både aktive og 
passive brannsikringstiltak som reduserer risikoen for områdebrann. Et effektivt og 
kvalitetsmessig brannforebyggende arbeid med fokus på den tette trehusbebyggelsen vil 
kunne bidra til en større realiseringsgrad av lokale mål for brannvernarbeidet. 

Det er ikke ønskelig å endre de verneverdige byggenes uttrykk i større grad, noe som 
begrenser utvendige tiltak.  

Tiltak inndeles i skadeforebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak. Pga. relativt lang 
innsatstid for brannvesenet til det aktuelle området, er det lagt vesentlig vekt på 
skadeforebyggende tiltak og skadebegrensende tiltak som kan benyttes i tidlig fase av en 
brann.  

Tiltakene omfatter både fysiske tiltak på bygg, organisatoriske tiltak samt forslag til tiltak 
for å sikre en bedret beredskap.  

Tiltakene som beskrives i brannsikringsplanen må implementeres fortløpende og vedvare over tid i 
tråd med planen.  Når tiltakene er satt i drift må brannsikringsplanen jevnlig følges opp og evalueres.  

 
Følgende tiltak er foreslått: 

• Brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet og om mulig vanntåkeanlegg i 

skolebygget på Sæløer (bør undersøkes nærmere) 

• Varmedetekterende kameraer som overvåker bygningsmasse i Korshavn og på Sæløer og 

overfører alarm automatisk til brannvesenet 

• Etablering av 2 branndepoter i Korshavn, med pumper, slanger og annet utstyr for 

brannbekjempelse 

• Fasadesprinkling, «vannvegg» e.l. av båthuset i sentrumsbebyggelsen i Korshavn 

• Mobile dysetårn til utplassering mellom to bygninger ved brann 

• Seriekoblede røykvarslere, felles brannvarslingssystemer med alarmoverføring og 

utvendige varslingsenheter på hus i Korshavn og Sæløer  

• Brannalarmanlegg med direktevarsling i bygninger i sentrum av Korshavn 

• Komfyrvakter anbefales i alle fritidsboliger 

• Modernisering av el.anlegg inkl. overspenningsvern, lynavlederanlegg mv. 

• Organisatoriske tiltak; informasjonskampanjer, branninstrukser, sjekklister, brannøvelser 

o.l.  

 

Andre tiltak kan også være aktuelle å vurdere nærmere: 

- Oppgradering av yttervegger eksponert for brann i nabohus 

- Skifte plastbeholdere for avfall til avfallsbeholdere i metall 
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2. INNLEDNING 

VERDENSARVEN AGDERS UTHAVNER    

Langs kysten av Agder, ytterst i kystleden, finner man flere gamle uthavner. Ved første 
øyekast skiller ikke disse seg nevneverdig ut fra annen eldre trehusbebyggelse på 
sørlandskysten, men samlet sett utgjør uthavnene langs Agderkysten et særegent 
kulturmiljø av nasjonal og internasjonal betydning.  Fremveksten av uthavnene må sees i 
sammenheng med seilskutetiden i Europa. Strekningen mellom Østersjøen og Nordsjøen 
var på den tiden en av de viktigste handelsrutene i Nord-Europa og seilskutene holdt seg 
tett opp mot norskekysten. Seilskutene som passerte her hadde behov for trygge havner 
ute i leia der de kunne søke ly, få forsyninger og reparere skader. Dette gav næringsgrunnlag 
for befolkningen langs kysten, og i flere av uthavnene vokste det frem små samfunn med 
funksjoner som losstasjon, tollvesen, reparasjonsverft, gjestgiveri og butikk.    

De historiske kildene beretter om spredt bosetning og bebyggelse i flere av uthavnene 
tilbake til tidlig på 1600-tallet, og mot slutten av århundret begynte gjestgiveriene å dukke 
opp. Vekst i den europeiske varehandelen på 1700-tallet førte til økt skipstrafikken 
gjennom Skagerrak. "Nordsjøporten" som denne   
passasjen gjerne kalles, var Nord-Europas viktigste handelsrute. Det var handelsskipenes 
behov for natt- og nødhavner, forsyninger og reparasjoner som gav grunnlag for bosetning 
i uthavnene. 

Med overgangen fra seil- til dampskip og utbyggingen av den maritime infrastrukturen mot 
slutten av 1800-tallet forsvant imidlertid næringsgrunnlaget i uthavnene. Noen uthavner 
greide å omstille seg til nye næringer, mens andre ble gradvis fraflyttet samtidig som 
offentlige funksjoner som skyss, skole, losvesen og post ble lagt ned. En konsekvens av 
fraflyttingen er at mange uthavnene er godt bevart, og de fremstår nesten som om tiden 
har stått stille.      

I dag har uthavnene primært en funksjon som fritidssamfunn, og det er kun noen få 
uthavner som har fast bosetting gjennom hele året. Den endrede bruken setter 
kulturmiljøet under press på en ny måte. En aktuell problemstilling i uthavnene er at 
kulturminneverdier går tapt ved brann. Gjengroing av kulturlandskapet er en annen 
utfordring knyttet til brannsikring av uthavnene. På grunn av uthavnenes felles historie og 
deres særegne byggeskikk og bebyggelsesstruktur, anses uthavnene som et helhetlig 
kulturmiljø. Dette til tross for lokale særpreg.  

Uthavnene er kan hende Sørlandets viktigste og mest verneverdige kulturmiljøer. Med sine 
tettbygde trehusmiljøer, med hus mer eller mindre vegg i vegg og så å si på bryggekanten, 
sitt spesielle kulturlandskap og sine minner etter flere hundre år med havnevirksomhet, 
losing og handel representerer de miljøer som i denne spesielle tapningen bare finnes her 

 

UNESCO er en internasjonal konvensjon for bevaring av verdens kulturarv. For at et område 
skal regnes som del av verdensarven, må det representere et fremragende kultur- eller 
naturhistorisk miljø, som forteller noe om jordens eller menneskenes historie.    

Agder fylkeskommune arbeider for en bærekraftig forvaltning og utvikling av Agders 
uthavner, og at uthavnene på Sørlandet skal få status som verdensarv   
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3. ORIENTERING OM KORSHAVN OG SÆLØER 
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3.1  Om Korshavn 

Som kartet over viser ligger Korshavn like nordvest 

for Lindesnes. Korshavn består av Revøy, Kjøpsøy 

og Holmen. I dag er det 90-100 fastboende her. 

Kulturmiljøet kjennetegnes av svært tett 

bebyggelse av frittstående renoverte ferieboliger, 

kapell/grendehus, sjøbuer og butikk. 

Det finnes også en marina som selger diesel og 

bensin. Den røde avgrensingen viser området som 

er vurdert mht. brannsikringsplanen. 

Pr. i dag er det ingen brannsikringstiltak eller 

brannberedskap utover det kommunale 

brannvesen. 

 

I sommerhalvåret benyttes fritidsboligene i størst 

grad, med i de senere år stadig mer også 

vinterstid. 

 

De mest åpenbare potensielle brannårsaker er eldre 

el-anlegg og ildsteder, lyngbrenning og brann i 

høyspentrafo. 

 

Det er sterk værpåvirkning i Korshavn med sterke 

vinder fra alle retninger. 

 

Kun deler av uthavna er tilgjengelig med kommunal vei. Resten preges av mindre stier 

framkommelig med trillebår. På Kjøpsøy og Holmen er det kun framkommelighet via bryggene. 

De fastboende i Korshavn har kommunal renovasjon, avfallet hentes ved bil en gang i uka. For 

fritidsbebyggelsen frakter beboerne avfallet til kommunale låste og ulåste containere på 

kommunekaien. 

  



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

9/64 

3.2 Om Sæløer 

 

Sæløer ligger like vest for Lindesnes 

og syd for Korshavn og er en kjent 

og gammel uthavn som omtales 

helt fra sagatiden som et viktig 

samferdselsknutepunkt til og fra 

Storbritannia og kontinentet. 

Sæløer uthavn omkranses av vestre 

og østre Seløy. I dag er det ingen 

fastboende her. Kulturmiljøet 

kjennetegnes av svært tett 

bebyggelse av frittstående til dels 

renoverte ferieboliger, 

skolehus/grendehus, sjøbuer og 

løer. 

Sæløer er i dag preget av et 

«selvhjelps» prinsipp. Pr. i dag er 

det etablert en egen brannstasjon med sjøvanns- brannpumper, slanger, bensin, diverse personlig 

verneutstyr og manuelt brannslokkingsutstyr. 

Eiendommene brukes som fritidsboliger og høysesongen er fra påske til høst. Enkelte eiendommer 

blir brukt hele året, men det kan være lengre perioder der øya er ubebodd særlig i vinterhalvåret. 

De mest åpenbare potensielle brannårsaker er bruk av åpen ild, sviing av utmark, feil ved 

elektriske anlegg, ildsted og piper, lynnedslag, grilling, bålpanner, bruk av gass o.l.    

Det er betydelig værpåvirkning på Sæløer med sterke vinder fra alle retninger. 

Gangveien på Sæløer er ikke lett fremkommelig med større/tungt utstyr. Det er trapper og 

enkelte smale og bratte partier. Det er mange brygger langs sjøen slik at en kan komme til med 

fartøy. Enkelte av de innerste bryggene har liten vanndybde og er ikke tilgjengelige for fartøy av 

en viss størrelse. 

Det gamle skolehuset benyttes til utleie til bl.a. skoleklasser. Bygget har èn røykvarsler og 

håndslokker i hver etasje. Det er ikke utarbeidet særlige rutiner for brannsikkerheten i bygget på 

bakgrunn av overnattingsvirksomheten. Imidlertid er det rømningsmuligheter fra hver etasje. 

Avfall fra fritidsbebyggelsen leveres i container i båthavna i Korshavn. Spesialavfall må leveres på 

Skrumoen (Lyngdal) eller Skjoldnes (Farsund). 

Det er ikke gjennomført pipeinspeksjon eller kontroll av elektriske anlegg i byggene på mange år. 

Det er heller ikke etablert rutiner for kontroll av røykvarslere og slokkemidler i noen av byggene 

pr. i dag. 
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4. AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER 

4.1 Kulturminneloven 

De fleste bygningene som ligger innenfor området 

for brannsikringsplanen er registrert som såkalte 

SEFRAK-bygg 

  

Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner.  

Registreringa fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien  

før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen.  

For meldepliktige bygninger (bygninger eldre enn 1850), er det lovfesta i Kulturminnelova §25 at  

en vurdering av verneverdien må gjøres før søknad om endring eller riving kan bli godkjent.  

Saksgang for endring på meldepliktig bygning:  

• Eier må søke kommunen om endringer på bygningen.  

• Kommunen sender søknaden til fylkeskommunen som skal uttale seg om søknaden før  

kommunen fatter vedtak.  

• Kommunen skal melde alle endringer på bygningen til fylkeskommunen 
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4.2 Brannloven med forskrifter 

Forskrift om brannforebygging, med ikrafttredelse 2016-01-01, benyttes for å fastsette hvilke 

byggetekniske krav som gjelder for et eksisterende byggverk.  

 

Byggene omfattet av brannsikringsplanen er i hovedsak å anse som eldre bygninger. Dette 

innebærer at sikkerhetsnivået, jamført Forskrift om brannforebygging (FOB), skal oppgraderes til 

nivå minimum av hva som framgår av byggeforskrift BF87 eller senere byggeregler, så langt det 

kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 

 

Eieren skal ha tilstrekkelig kunnskap om brannsikkerheten i sitt bygg og skal sørge for at bygget 

oppfyller lovens krav. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Eier skal i 

tillegg sørge for at bygningen er utstyrt med detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal 

dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom.  

 

Videre skal eier sørge for at bygningen er utstyrt med brannslange eller håndslokker (6 kg pulver 

eller 9 kg skum).  

 

Feiervesenet fører normalt tilsyn på disse bestemmelsene.  

 

Loven regulerer muligheten for å begrense bruk av pyroteknisk vare gjennom lokal forskrift. Dette 

er imidlertid ikke påpekt i Lyngdal kommunes lokale forskrift. 

4.3 Plan og bygningsloven 

De mest aktuelle tiltak etter Plan- og bygningslovens som krever byggesøknad og som 

kan ha betydning for brannsikkerheten, er tilbygg og påbygg og endringer i fasade.  

Tilbygg, påbygg og fasadeendring er uheldig dersom man på den måten reduserer 

avstanden til annen bebyggelse eller får større vindusflate mot annen bebyggelse. To 

kriterier må ivaretas:  

➢ avstanden i definerte brannseksjoneringer må opprettholdes til minst 8 m.  

➢ avstanden mellom parallelle vegger i forskjellige bygninger må opprettholdes til 

6 m hvis det ikke ved tiltak opprettes brannskille EI30 mellom bygningene.  

Påbygg kan også være f.eks. altaner/verandaer eller terrasser. Dersom disse bygges 

med bruk av brennbare materialer, vil være uheldig med tanke på brannsikkerheten. 

Det kan lett oppstå brann, det gjør det lettere for brannen å spre seg hvis avstanden 

mellom bygningene reduseres og gnister fra flyvebranner kan lett feste seg og starte 

brann i en slik konstruksjon. Dette er en høyst aktuell situasjon både i Korshavn og på 

Sæløer 

4.4 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

Denne loven setter krav til hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives 

og vedlikeholdes og beskriver at det skal være offentlig tilsyn med elektriske anlegg 

og elektrisk utstyr. Tilsynet avdekker jordingsfeil og kan påpeke svakheter som er 

synlige ved visuell kontroll og kvalitativ vurdering.  

Tilsynet avdekker imidlertid ikke svakheter som er skjult (dårlige koblinger, skadede 

ledere, skadet isolasjon inne i ledning mv.).  
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4.5 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

(Dimensjoneringsforskriften) 

Forskriften omtaler og legger føringer for organisering og dimensjonering av 

brannvesenet, herunder også samarbeidsordninger med andre brannvesen, 

myndigheter, andre beredskapsorganisasjoner eller virksomheter.  
Forskriften stiller også krav til kompetanse hos personell i brannvesenet 
slokkeberedskap.  
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5. EKSISTERENDE BRANNVERN 

5.1 Lokal beredskapsstøtte 

Brannvesenets innsats er det viktigste tiltaket for å forhindre at en brann utvikler seg 

til en områdebrann. Brannsikringstiltak lokalt er ment å støtte opp om brannvesenets 

innsats, slik at den skal bli mest mulig effektiv. Lokale tiltak og lokal beredskap kan 

være av stor betydning for brannvesenet mht å lettere kunne få kontroll over en 

brann og hindre at brannen ikke utvikler seg til en storbrann.    

5.2 Etablert branndepot («brannstasjon») på Sæløer 

 

Sæløer har ikke egne faste 

brannmannskaper, man er helt avhengig 

av utrykking med båt fra Korshavn. Det 

er ingen fast beredskap til stede.  

 

Imidlertid er det etablert en egen 

brannstasjon (ref. oversiktskart kap.3.1) 

Brannstasjonen må eventuelt betjenes 

av de som er til stede når noe skjer.  

 

Brannstasjonen har følgende utstyr; 

2 nye brannpumper: 

Otter Vanguard 18hp 

Honda WH20X 

1 gammel pumpe gitt av 

brannvesenet i Egersund: Klocker Humboldt Deutz (år 1967), kapasitet 400l/min 

 

Slanger, ventiler, dyser: 

2 stk nye slanger a 25 meter 

3-4 gamle utrangerte fått av Egersund Brannvesen, diverse lengder 

3 stk gamle sjøslanger, lengde 160 cm 

2 stk nye sjøslanger, lengde 250 cm 

2 stk nye splittventiler AWG 

4 stk nye dyser AWG PN15PR6 

3 stk nye sjøvannsfilter AWG DIN 14362 ZP 330 

1 gammelt sjøvannsfilter 

 

Annet slokkeutstyr: 

5 nye og 2 gamle brannpisker  

+ Diverse reservedeler, oljer og drivstoff. 

 

Hjertestarter og førstehjelp: 

Hjertestarter Lærdal REF 941360 

Diverse førstehjelpsustyr 

 

I Sæløer er det ikke etablert brannkummer eller hydranter. 
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5.3 Etablert slokkevannforsyning i Korshavn 

I Korshavn er det etablert brannkummer slik kartet under viser (rød ringer er brannkummer) 

 
 
Iht. opplysninger fra Lyngdal kommune anslås at det i brannkummen ved kapellet å være ca 10 
l/sek. Det er lange ledninger ut til Korshavn. Fra Lyngdal vannverk til Bervannet er det 225mm 
ledning. Fra Bervannet er det nå (inntil ny 150mm sjøvannsledning kommer i land på Revøy) 150mm 
ledning. Derfra til kapellet og ellers i Korshavn eksisterer en 100 mm ledning med til dels dårlig 
kapasitet.  Begge ledninger vil beholdes og være tilgjengelig i fortsettelsen, den gamle som backup. 
Brannvann utover dette må tas fra sjøen. For sikrere anslag kan den kapasitet-beregnes, og for å 
være helt sikker må ledningen kapasitet-testes. 
 
Utover dette er det ikke etablert noe form for brannsikring. 

5.4 Brannvesenets brannbåter  

Brannvesenet Sør IKS disponerer egne brannbåter som står på land i Farsund og Mandal. Innsats 

pr. båt vil primært skje fra Farsund. 

 

Fra Farsund må man regne ca 25 minutter i båttid til Korshavn. I tillegg kommer sjøsetting og 

lasting av båt ca 15 minutter.  Innsatstid fra Farsund kan således forventes å være ca 50 minutter 

i godt vær.  

 

I dårlig vær og vinterstid vil brannbåt trolig måtte transporteres til Korshavn og sjøsettes der for 

innsats på Sæløer. Innsatstiden kan da beregnes til ca 60 minutter. 

 

Med dagens situasjon er det ikke sannsynlig at brannvesenets innsats kan forhindre en storbrann i 

Korshavn og på Sæløer. 
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5.5 Vinddata 

Meteorologisk institutt har målestasjoner på Lindesnes og Lista. Dominerende vindretninger er 

vest-nordvest sommerstid og øst-nordøst vinterstid. 

 

Nedenstående vindroser viser retning og styrke de siste 10 årene ved Lindesnes og Lista fyr  

 

I perioden ligger middelvinden ved Lindesnes fyr på 8,0m /sek og maks vindhastighet på 31,8 

m/sek 

 

I perioden ligger middelvinden ved Lista fyr på 6,7m /sek og maks vindhastighet på 29,5 m/sek 

 



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

17/64 

I en gitt brannsituasjon med sterk vind er det ikke sikkert at det er mulig å komme seg til Sæløer 

med båter av mindre størrelse.  

 

Det vises for øvig til vedlegg 3, som inneholder flere utvalg av vindroser for Lindesnes og Lista. 

5.5.1 Organisering og innsats 

Kommunens brannvesen hører inn under et interkommunalt selskap (Brannvesenet Sør IKS), 

dannet av 9 kommuner. Hovedstasjonen ligger i Mandal i Lindesnes kommune. 

 

Nærmeste brannstasjon til uthavnene er i dag Lyngdal brannstasjon.  

 

Innsatstiden fra Lyngdal brannstasjon til Korshavn vurderes til ca 35 minutter, på bakgrunn av 

deltidmannskaper og avstand fra brannstasjonen.  

 

Innsatstiden til Sæløer er mer usikker, siden sjøveien er eneste mulighet videre fra Korshavn. 

Som et utgangspunkt antas innsatstid ca 60 minutter, men denne tiden vil kunne avhenge noe av 

tilgjengelige båtressurser i Korshavn. 

5.5.2 Materialressurser i førsteinnsatsen 

Ved Lyngdal brannstasjon er det 16 mann – røykdykkere hvorav 4 mann går i dreiende vaktturnus  
Lyngdal brannstasjon har 1 standard mannskapsbil, utstyr og 3.000 liter vann og  
1 tankbil med 12.000 liter vann. 

5.5.3 Mannskaper og materialressurser i støttestyrken  

Ut over alarmering av mannskapene ved Lyngdal brannstasjon, vil innsatsleder kunne alarmere 

mannskaper fra Mandal og Farsund brannstasjoner og andre mindre stasjoner i IKS Sør sitt 

område. Ved ytterligere behov, dvs. en brann som er ute av kontroll, kan mannskaper fra 

Sivilforsvaret alarmeres. Sivilforsvaret rår over betydelige ressurser.  

 

Rutiner i nødalarmeringssentralen må sikre utalarmering av riktig dimensjonert og kvalifisert 

innsatsstyrke. Slike rutiner bør også inngå i en samarbeidsavtale med nabobrannvesen, 

jfr. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Hvor store ressurser som skal 

kalles ut, avgjøres av nødalarmsentralen iht. slike rutiner og eventuelt i samråd med innsatsleder 

brann. Dersom nødalarmsentralen sørger for løpende kontakt med person (er) på stedet eller man 

har tilgjengelige bilder fra overvåkningskamera, kan dette endres underveis.  

 

Det er viktig at nødalarmsentral og innsatsleder brann får muligheter til å øve på elementene i 

tidliginnsats slik at store nok styrker blir kalt ut til enhver tid. Spesielt er det viktig å ta riktige 

beslutninger ved sterk vind.  

5.6 Andre aktuelle ressurser ved brann 

Brannvesenet har myndighet til å rekvirere alle typer ressurser som trengs ved brann. 

 

I uthavnene kan det være aktuelt å rekvirere kystvakten som er utstyrt med vannkanoner. Det er 

imidlertid ikke formalisert et slikt samarbeid.  

 

Videre kan et skogbrannhelikopter benyttes til bygningsbranner under helt spesielle forhold. Dette 

må avklares med DSB i hvert tilfelle. Helikopteret er kun operativt i skogbrannsesongen.  
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5.6.1 Kystvakt og redningsskøyter 

Kystvakten og redningsskøyter disponerer 

vannkanoner på sine fartøy av en viss 

størrelse. 

På Selør og Korshavn er det mulig tilkomst 

med større fartøy inne i vågen. 

Med RS Oscar Tybring 4 (20-22 knop), vil 

det gå ca 22-25 min fra avgang stasjonen i 

Farsund til Korshavn. Farsund til Sæløer ca 

30 min. Dette er ren transitt.  I mesteparten 

av døgnet vil redningsskøyta kunne gå fra 

kai i løpet av 5 minutter etter varsling. Disse 

tidene gjelder nesten uansett forhold, da det 

er snakk om innaskjærs seilas. 

 

RS Bill I Mandal er frivillig bemannet, noe som betyr at den stort sett bare er bemannet på 

ettermiddager/kvelder. Resten av døgnet er den på 30 minutter beredskap. 

Her er seilasen i åpent farvann. RS Bill vil alt etter forholdene og bemanningssituasjon bruke 40- 

60 minutter. 

 

Imidlertid må samarbeidet med Redningsselskapet formaliseres, alternativt rekvireres av 

brannvesen ved gitte hendelser. 

5.6.2 Skogbrannhelikopter 

Skogbrannhelikopter kan benyttes til bygningsbranner under helt spesielle forhold. Dette må 

imidlertid avklares med DSB i hvert tilfelle. Helikopteret er kun operativt i skogbrannsesongen. 

DSB har gitt ut instrukser for rekvirering av skogbrannhelikopter siden 2018. I 2019 er det gitt en 

prosedyre for korrekt prosedyre for rekvirering. 110 sentralen skal varsle lederstøtteordningen 

når skogbrannhelikopteret er rekvirert og skal i innsats. 

 

DSB har utarbeidet instruks for rekvirering og bruk av skogbrannhelikopter og annen informasjon 

om skogbrann ligger tilgjengelig på DSBs hjemmeside www.dsb.no. 

5.6.3 Skjærgårdstjenesten 

Det er etablert helårlig skjærgårdstjeneste på 
Sæløer. Skjærgårdstjenesten langs 
Sørlandskysten fra Risør i øst til Lindesnes i vest 
er organisert slik at det er de respektive 
kommuner som organiserer driften.  
I Lister er det er interkommunalt samarbeid 
mellom 4 kommuner. Båten som benyttes på 
Sæløer er 35 fot, har marsjfart 20 knop og 
maksfart er 30 knop. Båten kan frakte 12 pers lovlig og er oprativ hele året beliggende i Farsund 
sentrum. Kjøretid fra Farsund til Sæløer er 25 min. Båten er i virksomhet fra 0700 til 1500. Dekket er 
ca 15 m2 og bauglemmen er 1,4m bred laster ca 1500kg. 
I løpet av 2022 ventes ny båt med kran og større kapasitet. 

 

Imidlertid må samarbeidet med Skjærgårdstjenesten formaliseres, alternativt rekvireres av 

brannvesen ved gitte hendelser. 

http://www.dsb.no/
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5.6.4 Øvrige fartøyer med hjemmehavn 

Korshavn 

Det er i dag etablert havbruksnæring fra Korshavn. 

Korshavn Havbruk AS disponerer fartøy som kan 

frakte brannvesen og materiell til øyene.  

Imidlertid må dette samarbeidet formaliseres, 

alternativt rekvireres av brannvesen ved gitte 

hendelser.  

 

 

 

5.7 Slokkevann og slokkeutstyr 

5.7.1 Slokkevannsbehov 

Veiledning til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen angir flere 
alternativer for slokkevannsbehov. For f.eks. sammenhengende trehusbebyggelse med 
"middels" brannbelastning angis vannmengdebehov: 2500-3500 l/min og følgende 
alternativ:  

alternativ 1: – 10-12 stråler fra 38 mm slanger à ca. 250-270 l/min.  
alternativ 2: – 6 stråler fra 65 mm slange à ca. 450-500 l/min  

alternativ 3: – Vannkanon à ca. 1000-1500 l/min pluss 1-3 stråler fra 65 mm 
slange og 4 stråler fra 38 mm slange.  

5.7.2 Tilgjengelig slokkevann 

I «Brannfysikk – fra teori til praksis» oppgis at man ved overtenning kan for spesifikk vanntilførsel 
for optimal slokking legge til grunn opptil 1,5 l/minutt pr m2 gulvflate. 
 
Anbefalte påføringsrate viser et vannforbruk på 65-130 l/min. Denne raten er tre ganger større enn 
minste påføringsrate etter beregninger (35-55 l/min). Dette viser at anbefalte påføringsrate er tre 
ganger større enn minste påføringsrate etter beregninger. Dette medfører at man kan legge til 
grunn spesifikk vanntilførsel på tre ganger optimal spesifikk vanntilførsel. Det kan således i praksis 
legges til grunn 4,5 l/m2/min. 

 

Ved et potensialt brannareal på inntil 120 m2 (fritidsbolig som egen branncelle) vil det være behov 
for ca 540 l/min eller ca 9 l/sek. 
 
Når man medregner vannforbruk til å hindre ytterligere spredning vil det totale slokkevannsbehovet 
være mellom ca 540 – 1000 l/min eller 9 – 17 l/sek 

5.7.2.1 Korshavn 

Korshavn har kommunalt vann med dårlig trykk. Dette punktet holder kommunen på å forbedre. 

Utbedring av vanntilførselen til Korshavn, med ny vannledning (150mm i sjøen), er under arbeid. 

Kapasiteten forventes å øke når ny vannledning er på plass i løpet av 2020. 

 

I tillegg er det et eldre vannbasseng samt Bervann tilgjengelig utenom slokkevann fra sjøen. 

Denne eldre ledningen er 110mm med dårlig kapasitet. 

Begge vanntilførselene vil fortsatt være i bruk og backup for hverandre 
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Det er kun etablert èn brannkum innenfor det definerte verneområde (ved kirka, ref pkt 5.1). 

Utover dette er det hverken brannkummer eller hydranter i verneområdet. 

 

Iflg. kommunen skal det være 10 l/sek i den kommunale brannkummen i Korshavn pr dags dato. 

Pga. disse usikkerhetene, anbefales det å foreta en tappeprøve. Den kan gjerne kombineres med 

spyling av rørnettet.  

5.7.2.2 Sæløer 

Sæløer har kommunalt vann med svakt trykk. Det kommunale vannet føres fra Korshavn 

gjennom en vannledning i sjøen (Ø63 mm, 2-3 kg trykk).  

 

Ledningen går i ring inne i bukta på Sæløer med tilkoblede ledninger inn til de enkelte husene. 

Det kan forventes en vannmengde på ca 1-1,5 l/sekund fra vannledningen til hvert hus. 
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6. RISIKOVURDERING 

6.1 Innledning 

En analyse av ulike potensielle brannhendelser gir grunnlag for å anbefale tiltak som kan redusere 

brannrisikoen i området. Hvilke typer tiltak dette kan dreie seg om, avhenger av tilgjengelige 

ressurser ved brann (personell, materiell/utstyr og kunnskap/kompetanse). 

 

Risiko defineres som sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer multiplisert med 

konsekvensen av hendelsen. Dette innebærer at en lite sannsynlig hendelse kan representere en 

betydelig risiko dersom potensielle konsekvensene er store.  

 

Sannsynlighet x Konsekvens = Risiko  

 

Vurdering av risiko skjer på grunnlag av fakta/statistikk, erfaringer og skjønn. Risikoanalysen vil 

ha et begrenset presisjonsnivå, men anses likevel som en nyttig metode for å komme frem til 

risikoreduserende tiltak med ønsket effekt i forhold til å beskytte uthavnene mot brann.  

6.2 Metode 

Analysen er basert på NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk. Risikovurderingen av 

uthavner i Korshavn og Sæløer omfatter følgende punkter: 

• Formulere mål med analysen 

• Fastsette akseptkriterier og beslutningskriterier 

• Beskrive tilgjengelig statistikk/datagrunnlag og kunnskap om lokale forhold og 

beredskap. 

• Fareidentifikasjon (risikoer) med analyse av årsaker, sannsynlighet og konsekvenser. 

• Usikkerhetsanalyse og sensitivitetsanalyse 

• Risikoevaluering og anbefaling av tiltak 

6.3 Mål med risikovurderingen 

Målet med risikovurderingen er å få oversikt over brannfarer i uthavnene og på bakgrunn av 

vurdert risiko anbefale tiltak som effektivt øker sikkerheten mot brann. 

6.4 Akseptkriterier og beslutningskriterier 

Akseptkriterier er basert på 3 risikonivåer: 

1. Lav risiko. Tiltak anses i liten grad nødvendig. 

2. Middels risiko. Tiltak bør gjennomføres, selv om dette kan kreve betydelige investeringer. 

3. Høy risiko. Tiltak må gjennomføres, selv om dette kan kreve store investeringer. 

 

Særlig eldre bygninger, som er representative for uthavnene slik de fremstod i gammel tid, er 

viktig å beskytte. Også andre bygninger/eiendommer, som i vesentlig grad beriker området som 

kystkultur-destinasjon, anses viktige å beskytte. 

 

Risikoreduserende tiltak i uthavnene vil være avhengig av økonomiske midler og finansiering. 

Følgende kriterier for å beslutte tiltak    

• Påvist betydelig risikoreduserende effekt, med tanke på å bevare uthavnene på tross av 

brann. 

• Størrelse på tilførte midler fra Riksantikvaren og andre interessenter. 

 

Siden forhold rundt økonomi og finansiering ikke er kjent på analysetidspunktet, vil 

brannsikringsplanen kun inneholde anbefalte tiltak, ikke besluttede tiltak. Vurdert risikonivå for 

ulike brannhendelser er retningsgivende for anbefaling av tiltak.  
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Figur 1 Risikonivåer 

Figur 1 angir ovenfor antatt investeringsgrad for å beskytte uthavnene mot brann, avhengig av 

hvilket nivå risikoen knyttet til en hendelse er vurdert til. Dette er kun et utgangspunkt for 

vurderinger av risikoer og på ingen måte bindende for brannsikringsplanen eller endelige 

beslutninger. En slik antagelse om størrelser på investering i forhold til vurdert risiko, gir likevel 

et visst grunnlag for å vurdere ulike brannsikringstiltak og -løsninger innenfor visse rammer.  

6.5 Datagrunnlag og lokalkunnskap 

6.5.1 Statistisk grunnlag 

Rambøll benytter DSB’s statistikkbank (www.brannstatistikk.no) som grunnlag for å vurdere 

sannsynlighet for ulike brannhendelser. Denne databasen kan gi en objektiv indikasjon på hvor 

sannsynlig det er at en gitt brannhendelse inntreffer ved uthavnene.  

 

Bygningsinformasjon og brannårsaker i statistikkgrunnlaget er imidlertid ikke så spesifikt at bruk 

av statistikken gir sikre holdepunkter for sannsynlighet. Lokalkunnskap om uthavnene er derfor 

lagt vekt på ved vurdering av sannsynligheter for brannhendelsene. Representanter fra 

velforeninger ved hhv Korshavn og Sæløer har bidratt med verdifull kunnskap om virksomhet og 

aktiviteter i uthavnene. I tillegg har gjennomført befaring styrket forståelsen av hvilke 

brannhendelser som kan oppstå og hva en brann kan føre til av tap av kulturverdier.   

6.5.2 Intervjuskjema om lokale forutsetninger 

Rambøll har sendt ut et intervjuskjema med spørsmål om lokaleforhold, bl.a framtredende 

aktiviteter, teknisk infratruktur, brannberedskap og mulige årsaker til brann.  

 

Branner i Korshavn har ifølge lokale ressurser så langt ikke rammet boliger. Lokale representanter 

oppgir tre tilfeller av påsatt lyngbrann og ett tilfelle av brann i transformator. Det har også 

forekommet gnistregn fra skillebryter i enden av høyspent mot havna, men som ikke har ført til 

utvikling og spredning av brann.  

6.6 Årsaksanalyse 

Ifølge rapporterte brannhendelser i Norge siden 01.01.2016, er aktiviteter knyttet til komfyr og 

koking etter brannvesenets vurdering den klart mest utbredte årsaken til brann i bygninger og 

utgjør omtrent 1/3 av alle vurderte branner.  

 

Elektrisk utstyr er også en markert årsak til branner, men utgjør ifølge oversikten ovenfor bare litt 

over halvparten av antall branner med komfyr-relatert årsak. 1/6 av alle vurderte branner har 

ukjent årsak. Dette indikerer at det ofte kan være vanskelig for brannvesenet å ha en formening 

om hvor brannen startet. Den store andelen ukjente årsaker kan også bety at øvrige vurderinger 

av brannårsak er usikre.  

http://www.brannstatistikk.no/
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Figur 2 Brannvesenets vurdering av hva brannene startet i (kilde: www.brannstatistikk.no)  

 

6.7 Analyse av sannsynlighet for ulike brannhendelser 

6.7.1 Vurdert brannfrekvens for boliger i uthavnene 

Ca 1.600 branner pr. år, fordelt på ca 2,6 mill boliger i Norge, medfører en generell brannfrekvens 

ca 0,6 x 10-3.  

 

 

Figur 3 Antall boligbranner i 2019 (1.590 boligbranner totalt), fordelt på fylker 

 

http://www.brannstatistikk.no/
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Figur 4 Antall boliger i Norge (kilde: www.ssb.no/boligstat)  

 

Med ca 25-30 enheter er sannsynligheten for brann i en av boligene i en av uthavnene (enten 

Korshavn eller Sæløer) ca 2 ‰ pr. år. Dvs brann kan forventes å oppstå ca 1 gang pr. 500 år i en 

av boligene i uthavnen, dersom generell statistikk om boligbranner legges til grunn. 

 

Med tanke på aktuelle boligtyper i uthavnene, eldre bygningsmasse, varierende standard, 

værutsatt område mm tas det likevel høyde for at brann i bolig kan oppstå hyppigere enn 1 gang 

pr. 200 år. Antakelsen om mer enn 2,5 ganger høyere brannfrekvens i aktuell trehusbebyggelse i 

uthavnene enn i gjennomsnittlig for boliger, er basert på at mange av husene trolig har gamle 

el.anlegg og i mange tilfeller utfordrer forventet teknisk levetid. Hardt vær med mye vind antas 

videre å kunne medføre hendelser som skader el.anlegg og forårsaker brann. 

 

Arbeidsgiverorganisasjonen Nelfo, som organiserer elektro-, ekom- og heisbedrifter, opplyser i en 

fagartikkel på deres hjemmeside at den tekniske levetiden på et elektrisk anlegg ofte regnes 

begrenset 25-30 år (kilde: https://www.nelfo.no/artikler/2020/2020-juni/sjekk-elanlegget-pa-

hytta-i-sommer/). Eldre anlegg er ofte heller ikke beregnet for moderne bruk, der bruken av ulike 

typer elektrisk utstyr stadig øker (kjøkkenutstyr, mobil-/datautstyr, el.verktøy osv). 

 

Plassering av bygningsmasse i et spesielt værutsatt område kan antas å innebære større fare for 

at brann oppstår enn for bygninger i et mindre («gjennomsnittlig») værhardt område. 

Eksempelvis kan vind føre til konstruksjonssvikt, som skader det elektriske anlegget i bygningen 

og forårsaker branntilløp. Uvær kan også skade kraftforsyningslinjer i området på en måte som 

medfører lysbuer og/eller kortslutninger. Dette kan føre til vegetasjonsbrann og fare for 

antennelse av trehus i uthavnene.  

 

Kombinasjonen av eldre bygningsmasse, antatt for en stor del eldre tekniske anlegg og uthavn-

bygninger i værhardt område bidrar til at brannfrekvensen for boliger i uthavnene vurderes til 1 

gang pr. 50 - 200 år.   

6.7.2 Vurdert brannfrekvens for andre objekter enn bolig 

Uthavnene inneholder enkelte bygningstyper utover bolig. Dette gjelder bl.a feriesenteret 

Korshavn Rorbuer og forretningsbygget med nærbutikk og pub i sentrum av Korshavn. På Sæløer 

benyttes skolebygget til sporadisk overnatting for skoleklasser o.l. (grupper inntil 12 personer). 

 

Det ble registrert 56 branner i overnattingsbygg og 79 branner i restaurantbygg i 2019.  

 

 

 

http://www.ssb.no/boligstat
https://www.nelfo.no/artikler/2020/2020-juni/sjekk-elanlegget-pa-hytta-i-sommer/
https://www.nelfo.no/artikler/2020/2020-juni/sjekk-elanlegget-pa-hytta-i-sommer/
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Figur 5 Antall brannhendelser i 2019 i andre bygg enn bolig (1.312 branner), fordelt på ulike bygningstyper 

 

 

 

 

 

Figur 6 Antall bygninger i Norge (kilde: www.ssb.no/bygningsmasse)  

 

Oversikten fra SSB ovenfor viser at det er drøyt 32.000 hotell- og restaurantbygg og opp mot 

39.000 forretnings-/kontorbygg i Norge.  

 

Totalt ca 135 branner i 2019, fordelt på ca 32.000 hotell- og restaurantbygninger, medfører en 

generell brannfrekvens ca 4,2 x 10-3. Dvs ca 4,2 ‰ pr år eller 1 brann pr. ca 238 år. Med usikre 

variabler relatert til overnattingsvirksomhet i uthavner, bør det etter Rambølls vurdering tas 

høyde for en brannhendelse kan inntreffe i et overnattingsbygg 1 gang pr. 50-200 år. 

 

Totalt ca 327 branner pr. år, fordelt på ca 39.000 kontor- og forretningsbygg i Norge, medfører 

en generell brannfrekvens ca 8,4 x 10-3. Dvs ca 8,4 ‰ pr år eller 1 brann pr. ca 238 år. For små 

forretningsbygg som nærbutikken i Korshavn anses hyppighet 1 gang pr. 50-200 år som 

dekkende. 

6.7.3 Brannfrekvens i fritidsbolig vs enebolig/småhus 

I perioden 01.01.2016–28.09.2020 viser rapporterte hendelser at brann i fritidsbolig utgjør 3,7 % 

av brannene, mens branner i enebolig og småhus utgjør totalt 52,2 % (hhv 40,7 % og 11,5 %). 

http://www.ssb.no/bygningsmasse
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Figur 7 Boligbranner i perioden 2016-2020, fordelt på ulike boligtyper (kilde: www.brannstatistikk.no) 

Det er ifølge brannstatistikken rapportert totalt 13.652 boligbranner i perioden inkl. alle 

komfyrbranner. Det relative antallet for fritidsboliger er 505 branner, mens det har vært 7.126 

branner i eneboliger og småhus i perioden. Dette betyr ca 106 branner i fritidsbolig pr. år og ca 

1.500 branner i eneboliger og småhus pr. år.  

 

Pr. 2020 er det ca 471.000 fritidsbygg i form av hytter, sommerhus o.l og helårsboliger som 

benyttes til fritidsbolig. Sannsynligheten for brann i fritidsbolig blir ut fra denne vurderingen 106 / 

471.000 = 0,23 x 10-3 pr. år. Dette betyr at brannfrekvensen for en fritidsbolig tilsvarer 1 brann 

pr. 4.348 år. 

 

Det er totalt ca 1.818.000 boliger i eneboliger og andre småhus (flermannsboliger, rekkehus, 

kjedehus mm). Sannsynligheten for brann i enebolig/småhus blir ut fra denne vurderingen 1.500 

/ 1.818.000 = 0,83 x 10-3 pr. år. Dette betyr at brannfrekvensen for en bolig i eneboliger eller i 

andre småhus tilsvarer 1 brann pr. 1.205 år. 

 

Dette betyr at brannfrekvensen i fritidsbolig er 3,6 ganger lavere enn for boliger i 

enebolig/småhus. Det er likevel ikke funnet grunn til å vurdere brannfrekvensen til mindre enn 1 

gang pr. 50 – 200 år, som vurdert for helårsboliger i uthavnen. Dette kan begrunnes med 

følgende 3 hovedpunkter: 

- Dersom korrekt brannfrekvens (P) for helårsboliger er i øvre ekstremverdi i intervallet 

50<P<200 etter kap. 6.71, dvs opp mot 1 brann pr. 50 år, vurderes brannfrekvensen i 

fritidsbolig forholdsmessig til 1 gang pr. 180 år, dvs stadig innenfor 1 gang pr. 50 – 200 

år. 

- Usikkerhet, knyttet til antakelser i kap. 6.7.1 og tilgjengelig statistisk grunnlag, medfører 

at vurdering av brannfrekvens for fritidsbolig ytterligere dreies i konservativ retning. 

6.7.4 Andre vurderte brannfrekvenser i analysen 

Ut fra identifiserte farer og brannhendelser er det gjort analyser av branner som indirekte kan 

ramme bygninger i uthavnene: 

- Antennelse av bygning pga flammer/varme fra grill eller bålpanne 

- Antennelse av bygning pga flammer/varme fra brennende båt ved brygge/kai 
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- Lynnedslag som antenner bygning 

- Brann i en samling avfallsdunker som smitter til bygning 

- Brann i vegetasjon som antenner bygning 

- Brann i brannfarlig væske eller gass 

- Ildspåsettelse – påsatt bygningsbrann 

6.7.4.1 Flammer/varme fra grill/bålpanne som antenner bygning 

Vi kan ikke lese hvor mange tilfeller av bygningsbranner, med grill/bålpanne som årsak, ut av 

DSB’s statistikk. Grill/bålpanne kan f.eks utgjøre en andel av branner i «annet startobjekt» eller 

«annet utstyr», som til sammen utgjør ca 10 % av registrerte brannårsaker. Det kan også tenkes 

at «brann i vegetasjon» i noen tilfeller er forårsaket av grill eller bål/bålpanne. 

 

Med tanke på fritidsboligenes attraktive beliggenhet og omgivelsene i nærområdet for båtturister, 

er det naturlig å tenke seg grilling o.l som utpregede aktiviteter i området. Faren ved dette er i 

stor grad forbundet med personers grad av forsiktighet og hvordan personer innretter seg for å 

forebygge at brann kan oppstå og spre seg til bygninger.   

 

Dersom man antar at inntil ca 5 % av branner i fritidsboliger starter som følge av uhell med 

grilling, vil dette gjelde 5-6 branner i året i Norge. Sannsynligheten for en brann i en fritidsbolig, 

som følge av grilling, vurderes til 0,012 x 10-3. Med 25-30 fritidseiendommer i hver uthavn, er 

sannsynligheten for brann i bygning i uthavn som følge av grilling ca 0,35 x 10-3. Dette innebærer 

at grilling vurderes å kunne opptre som årsak til brann i bygning ca 1 gang pr. 2.850 år i hver av 

uthavnene. 

6.7.4.2 Brennende båt som antenner bygning 

Det er lite offisiell statistikk å finne vedr. båtbranner. Artikler i media tyder imidlertid på at det 

føres statistikk over båtbrannene. Ifølge NRK var 2017 et toppår, med 74 branner i fritidsbåter i 

Norge mot 41 året før. Det er ikke kjent om noen av disse båtbrannene har ført til skader på 

bygninger eller bygningsbranner. 

 

Oppslag i media tyder på at det normalt er noen tilfeller av branner i båthus hvert år, men 

branner i slike bygninger er ikke en egen del av statistikken.  Det fremgår ikke av undersøkte 

nyhetsartikler om det er en båtbrann som har smittet til båthuset, eller om det er andre årsaker 

til at båthuset har tatt fyr. 

 

I 2016 oppstå det brann i et båthus på Urvikodden i Lindesnes, som ifølge Dagbladet spredte seg 

til åtte naust.  

 

Det er få båthus i uthavnene Korshavn og Sæløer (1-2 båthus pr. uthavn). Fritidsbåter vil i 

sommerhalvåret stort sett ligge ved brygge/kai når de ikke er i bruk. Mange av eiendommene har 

imidlertid sjøboder i tilknytning til brygge. I litt større sjøboder kan det tenkes at mindre joller o.l 

lagres om vinteren, men velforeningen opplyser at båtene i hovedsak vinterlagres andre steder. 

 

Antatt 40-80 båtbranner pr år tilsier at sjansen for at en båtbrann skal ramme uthavnenes 

bygninger er svært liten. I de fleste tilfeller er det betydelig/betryggende avstand til bygninger. Et 

begrenset antall båthus og lite omfang av vinteropplag vurderes å styrke oppfatningen om at 

sannsynligheten for brann i bygning, som følge av smitte fra båtbrann, er liten (lite sannsynlig, 

mindre enn 1 gang pr. 200 år). 
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6.7.4.3 Lynnedslag som antenner bygning 

Ifølge nettselskapet Elvia AS mottar forskringsselskapene i Norge omkring 5.000 skademeldinger i 

året, som kan relateres til lynnedslag. Et fåtall av lynnedslagene har ifølge artikler i media 

medført umiddelbar antennelse av bygning.  

 

Mest vanlig er skader på elektrisk utstyr som følge av lynnedslag eller skader på faste 

el.installasjoner. Dette kan være en indirekte årsak til brann en stund etter lynnedslaget, men 

dette er ikke medtatt ved vurdering av sannsynlighet for hendelsen «Lynnedslag som antenner 

bygning». 

 

Ut fra oppslag i media antas det at lynnedslag er direkte årsak til bygningsbrann i maksimalt 20-

30 tilfeller pr. år. Når lynet først treffer slik at brann oppstår, er det imidlertid stor sjanse for at 

bygningen blir hardt rammet av brannen. 

 

Likevel; sannsynligheten vurderes ut fra det begrensede antallet av bygningsbranner som følge av 

lynnedslag som minimal. Hyppigheten av bygningsbranner som følge av lynnedslag vurderes 

vesentlig sjeldnere enn 1 gang pr. 200 år.    

6.7.4.4 Brann i avfallsbeholdere som antenner bygning 

I perioden 01.01.2016-28.09.2020 ble det rapportert 662 bygningsbranner med avfallsbeholder, 

container eller resirkuleringsstasjon som årsak. Dette utgjør ca 2,5 % av alle registrerte branner i 

perioden (26.007 branner). Med omkring 4.366 branner med ukjent årsak i samme periode, kan 

den reelle andelen branner i avfall være høyere, og det tas derfor høyde for inntil 5 %. Med totalt 

ca 4,2 mill bygninger i Norge og en "gjennomsnittlig" brannfrekvens ca 1,6 x 10-3 (ca 6.700 

branner i periooden), vurderes brannfrekvensen relatert til samling av avfallsbeholdere ca 

0,08‰. Dvs for avfallsbeholdere på snuplass i Korshavn kan forventes brann så sjeldent som 1 

gang pr. 12.500 år. 

 

Det er ikke erfart eller observert spesielle, lokale forhold som tilsier større- eller mindre hyppighet 

enn den «beregnede» frekvensen. 

 

 

Figur 8 Avfallsbeholdere på snuplass i enden av veien Korshavn 
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6.7.4.5 Brann i vegetasjon 

I perioden 01.01.2016-28.09.2020 ble det rapportert 133 bygningsbranner med brann i 

vegetasjon som årsak. Dette utgjør ca 5 ‰ av alle registrerte bygningsbranner i perioden 

(26.007 branner). Pga branner med ukjent årsak tas det høyde for inntil 1 %, når generell 

statistikk legges til grunn.  

 

Med 3.894 branner i gress og innmark i samme periode, viser dette at slike branner bare 

unntaksvis rammer bygninger. Det kan ut fra DSB’s brannstatistikk antas at bygninger rammes i 

omkring 3-3,5 % av tilfellene med brann i vegetasjon nær bebyggelse.   

 

Lokale forhold spiller imidlertid en større rolle for vurdering av brannfrekvensen enn generell 

statistikk. Områder på land innenfor uthavnene tilsier at brann i vegetasjon kan være en trussel 

for bebyggelsen. Dyrehold og friluftsaktiviteter kan omfatte sviing av utmark og bruk av åpen 

flamme i forbindelse med grilling, teltovernatting o.l. Ifølge lokale kunnskapsressurser har 3 

tilfeller av lyngbrann inntruffet i nærområdet etter ildspåsettelse, men disse brannene har ikke 

rammet bygningsmasse. 

 

Det er grunn til å anta at brannvesenets betydelige innsatstid til uthavnene vil være nokså 

begrensende, med tanke på å redde bygninger fra brann i vegetasjon. Lang innsatstid (særlig 

Sæløer) og til dels vanskelig adkomst kan gjøre uthavnene mer sårbare for branner i gress og 

innmark enn gjennomsnittlig. 

 

  

Figur 9 Vegetasjon nær bebyggelsen på Sæløer 

 

Det tas høyde for at sannsynligheten for at brann i vegetasjon forårsaker bygningsbrann er 3 

ganger høyere i Korshavn og 6 ganger høyere på Sæløer enn for landet i gjennomsnitt. Dette 

innebærer at det vurderes 3 % sannsynlighet for at en eventuell brann i bygning i Korshavn 

forårsakes av brann i vegetasjon, mens sannsynligheten for tilsvarende årsak på Sæløer vurderes 

til 6 %. Grunnen til at faren knyttet til brann i vegetasjon vurderes høyere på Sæløer, er at 

bebyggelsen på Sæløer er betydelig mer sårbare for vestlige vindretninger ved lyng- og 

krattbrann enn Korshavn. I den tørre årstiden er vind fra vest ofte en del sterkere enn østlige 

vindretninger og kan forårsake raskere spredning i vegetasjonen. Viltvoksende vegetasjon vokser 

tilsynelatende tettere inntil bebyggelsen på Sæløer enn i Korshavn, der tomtene i større 

utstrekning er opparbeidet. 

 

Med 6 % sannsynlighet kan det på Sæløer forventes at brann i vegetasjon vil opptre som årsak til 

bygningsbrann 1 gang pr. 125 år. Med litt konservativ dreining legges det til grunn at brann i 

bygning på Sæløer forårsaket av brann i vegetasjon kan opptre 1 gang pr. 50 - 200 år. For 

Korshavns del, med 3 % sannsynlighet for tilsvarende årsak, blir den «beregnede» 
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sannsynligheten 1 gang pr. 250 år. Dette medfører at årsaksfrekvensen med større sikkerhet kan 

forventes sjeldnere enn 1 gang pr. 200 år.  

6.7.4.6 Brann i brannfarlig væske eller gass 

Med aktiviteter knyttet til bl.a båter og grilling, er det grunn til å tro at det oppbevares mindre 

mengder brannfarlig vare på eiendommene. Bensin, olje, propan og sveisegasser er det mest 

nærliggende å anta i denne sammenheng.  

 

Brannfarlig væske eller gass er heller ikke en årsakskategori i DSB’s brannstatistikk. Det kan 

tenkes at antennelse bensin, propan o.l. er vanskelig å fastslå uten nærmere brannetterforskning, 

og at det er en del «mørketall» i kategorien «Ukjent», som utgjør 16-17 % av innrapporterte 

bygningsbranner. 

 

Bensin o.l. kan tenkes oppbevart i båthus, sjøboder og kjellere. Bensinsøl og avdampning i 

kontakt med el.koblinger e.l. kan medføre antennelse og brann.   

 

Vi anser likevel brannfarlige vare som lite sannsynlig brannårsak ved uthavnene. Hyppigheten 

vurderes vesentlig sjeldnere enn 1 gang pr. 200 år. 

6.7.4.7 Gnistregn fra høyspent antenner bygning i uthavn 

Gnistregn fra høyspent har ifølge opplysninger fra velforeningen inntruffet nær uthavnen i 

Korshavn, men ikke antent vegetasjon eller bygninger. Dette kan ha med feil i koblinger/brytere i 

en mast å gjøre, eller at sterk vind fører høyspent ledninger for tett mot hverandre. Også tre eller 

andre gjenstander som blåser på ledningene kan skape gnister som følge av «overledning» og 

lysbuer mellom ledere. 

 

Nyhetsbildet er ikke ofte preget av branner som skyldes gnister fra høyspent. Slikt gnistregn 

inntreffer imidlertid av og til og kan føre til stor skade. 

 

Det ble antatt at storbrannen i Flatanger ble forårsaket av en høyspentledning, som falt ned til 

bakken, forårsaket kortslutning og antente vegetasjon. Ifølge Wikipedia gikk det med 64 

bygninger i brannen. Det var sterk kuling i området, som førte til rask spredning og i første 

omgang stor skade, men som også styrte flammer unna bygninger da den dreide og presset 

flammene i en annen retning enn der bebyggelsen var.  

 

Gnistregn i kombinasjon med sterk vind og tørke kan medføre spredning via vegetasjon til 

bygning. Ut fra vår kjennskap til branner knyttet til høyspent, er dette enkeltstående tilfeller som 

objektivt sett innebærer at sannsynligheten for at bygningsbrann forårsaket av høyspent og 

spredning via vegetasjon er svært liten. Det legges til grunn at brannfrekvensen vil være 

vesentlig mindre enn en gang pr. 200 år, dvs lite sannsynlig.  

6.7.4.8 Ildspåsettelse – påsatt bygningsbrann 

Norsk Brannvernforening angir at påsatte branner utgjør omkring 10 % av alle branner i Norge 

(kilde: https://brannvernforeningen.no/gode-rad/pasatt-brann/). Søppelkasser/containere, 

brennbare bygningsmaterialer ved yttervegg, under veranda eller i trange smug, brannfarlige 

væsker/gasser og vegetasjon/beplantning nær husvegger er eksempler på objekter som kan 

tennes på med overlegg.  

 

Også «barns lek med ild» regnes som påsatt brann, selv om barn normalt ikke tillegges motiver 

for brannstiftelsen tilsvarende pyromane brannstiftere. 

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/pasatt-brann/
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Rapporten NBL A02107 En sammenligningsanalyse av påsatte branner i boliger og næringsbygg i 

Norge i 1996 og 1997 angir bl.a typiske brannstifterprofiler. Typiske profiler for boligbranner er 

vist i utklippet nedenfor (kilde: https://risefr.com/media/publikasjoner/upload/nbl10-a02107.pdf).  

 

 

Figur 10 Typiske profiler brannstiftere ved påsatte boligbranner (Kilde: Rapport NBL A02107, se lenke ovenfor). 

 

Påsatt brann kan henge sammen med at mange hus i uthavner store deler av året har lite tilsyn 

og i stor grad er ubevoktede. Innbrudd og anordning av bål innendørs kan i noen tilfeller utgjøre 

et utgangspunkt for ildspåsettelse.  

 

Bruk av brennbar væske som hjelpemiddel til påtenning er med rimelig sikkerhet påvist i ca 1/5 

brannene som Sintef analyserte. Tilgang for uvedkommede til brennbare væsker og gasser kan 

være større i uthavner som Korshavn og Sælør enn andre bebygde områder. 

 

Barnevernsinstitusjonen Humana’s avdeling i Korshavn er pekt på som en mulig risikofaktor, med 

tanke på brannfaren i uthavnene. Funn i Sintef’s rapport tyder imidlertid på at det er få 

holdepunkter for dette. I den grad barn i institusjonen utgjør en trussel med hensyn til brann, 

tyder funn i rapporten på ildspåsettelser først og fremst skjer inne i institusjonen og sjeldent 

rammer omgivelsene.  

 

Rapporten viser imidlertid at det som oftest er voksne i psykiatriske institusjoner som forårsaker 

ildspåsettelse. Barn, som bor på institusjon, er lite fremtredende som brannstiftere. I tillegg er 

branner påsatt av barn i betydelig mindre grad knyttet til rus eller psykiatri, men sees heller i 

sammenheng med «guttestreker» og barns begrensede evne til å forutse konsekvenser av 

spenningsrelaterte handlinger.  

 

Med bakgrunn i dette vurderes sannsynligheten for påsatt bygningsbrann tilsvarende som for 

bebygde områder i Norge ellers. Med en andel på 10 %, kan påsatt bygningsbrann i Korshavn 

eller på Sæløer forventes vesentlig sjeldnere enn 1 gang pr. 200 år.   

6.8 Brannscenarier knyttet til fremherskende vindretninger og vindstyrke 

Vindforhold i området er studert ved hjelp av nedlastede vindroser fra eKlima (Meteorologisk 

Institutt). Lindesnes fyr og Lista fyr er valgt som retningsgivende målestasjoner for uthavnene 

Korshavn og Sæløer.  

 

Data er hentet ut for siste 10 års periode for henholdsvis alle måneder, for januar måned og for 

juli måned. Vindrosene for Lista og Lindesnes tyder på at øst-nordøstlig vindretning er klart 

https://risefr.com/media/publikasjoner/upload/nbl10-a02107.pdf
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fremherskende midt på vinteren (januar), mens vind fra vest-nordvest dominerer midt på 

sommeren (juli).  

 

Fargeindikasjon vedr. vindstyrke tyder på at vindstyrke frisk bris 10 m/s eller sterkere opptrer 

omkring 20 % av tiden, dvs gjennomsnittlig ca 70-80 døgn i løpet av et år. Ca 18-20 av disse 

døgnene har vind minst kuling 15 m/s.  

 

Dersom brann oppstår en dag med sterk vind, vil vinden kunne ha stor betydning for 

konsekvenser av brannen. Vind kan medføre at konsekvenser av eventuell brann forverres. 

Etterfølgende oversikter redegjør for mulige virkninger av sterk vind fra fremherskende retninger 

ved brann, avhengig av hvor brann oppstår. 

6.8.1 Spredningsfare på Sæløer ved vind fra vest-nordvest 

Oversikten nedenfor viser mulige virkninger av vind fra vest-nordvest ved brann, avhengig av 

hvor brannen oppstår. 

 

Nr. Type brann, sted Spredningsfare 

1 Gress-/krattbrann, 

Sæløer vest 

Økt spredningsfare mot bebyggelse på vestsiden av bukta.  

2 Gress-/krattbrann, 

Sæløer øst 

Redusert spredningsfare til bebyggelse, men selve krattbrannen 

kan bli større pga vind. 

3 Gress-/krattbrann, 

Sæløer syd 

Liten spredningsfare til bebyggelse, med mindre brannen starter 

i vegetasjon i umiddelbar nærhet til byningsmassen. 

4 Bygningsbrann, 

Sæløer vest 

Liten innvirkning på spredningsfaren. Innsats fra sjøen kan 

vanskeliggjøres dersom flammer/røyk presses mot bukta.  

5 Bygningsbrann, 

Sæløer syd 

Økt spredningsfare i bebyggelsen innerst i bukta. Bygninger, 

brygger, vegetasjon. Adkomst til eks. brannstasjon kan bli 

vanskelig pga spredning/røyk mot brannstasjonen. 

6 Bygningsbrann, 

Sæløer øst 

Nordvest kan bidra til spredning sydover i bebyggelsen. Ved 

vind rett fra vest er spredningsfaren i bebyggelsen mindre, men 

en bygningsbrann kan i større grad spres til vegetasjon. 
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6.8.2 Spredningsfare på Sæløer ved vind fra øst-nordøst 

Oversikten nedenfor viser mulige virkninger av vind fra øst-nordøst ved brann, avhengig av hvor 

brannen oppstår. 

 

Nr. Type brann, sted Spredningsfare 

1 Gress-/krattbrann, 

Sæløer vest 

Redusert spredningsfare til bebyggelse, men selve krattbrannen 

kan bli større pga vind.  

2 Gress-/krattbrann, 

Sæløer øst 

Økt spredningsfare mot bebyggelse på østsiden av bukta. 

3 Gress-/krattbrann, 

Sæløer syd 

Liten spredningsfare til bebyggelse, med mindre brannen starter 

i vegetasjon i umiddelbar nærhet til byningsmassen. 

4 Bygningsbrann, 

Sæløer vest 

Ved vind fra øst er spredningsfaren i bebyggelsen liten, men en 

bygningsbrann kan i større grad spres til vegetasjon. Vinden 

kan lette innsats fra sjøsiden. 

5 Bygningsbrann, 

Sæløer syd 

Økt spredningsfare i bebyggelsen innerst i bukta. Bygninger, 

brygger, vegetasjon. Adkomst til eks. brannstasjon lettes når 

flammer/røyk presses i retning bort fra brannstasjonen. 

6 Bygningsbrann, 

Sæløer øst 

Liten innvirkning på spredningsfaren. Innsats fra sjøen kan 

vanskeliggjøres dersom flammer/røyk presses mot bukta. 

Nordvest kan bidra til spredning sydover i bebyggelsen.  

 

6.8.3 Spredningsfare i Korshavn ved vind fra vest-nordvest 

Oversikten nedenfor viser mulige virkninger av vind fra vest-nordvest ved brann, avhengig av 

hvor brannen oppstår. 

 

Nr. Type brann, sted Spredningsfare 

1 Gress-/krattbrann, 

Vakthusheia, 

Korshavn  

Redusert spredningsfare til bebyggelse, men selve krattbrannen 

kan bli større pga vind. 

2 Bygningsbrann i 

sentrumsklyngen, 

Korshavn 

Økt spredningsfare til viktig bebyggelse i uthavnen, bl.a 

eiendommene Korshavn 17 og 19, som regnes som to av de 

mest autentiske husene i uthavnen. 

3 Bygningsbrann i 

klyngen Korshavn 

24, 25, 26. 

Her er det bratt opp mot Vakthusheia, og vind fra nordvest kan 

bøye av mer nordlig og presse flammer/røyk mot 

bygningsmassen sør for den brannutsatte husklyngen (Korshavn 

27-32, evt 33-36 i tillegg). Med kun gangveier som adkomst, vil 

det kunne være svært krevende å forsere brannen og avskjære 

den på sørsiden. I dette scenariet anses slokking fra sjøen som 

eneste mulige innsats. 

4 Bygningsbrann, i 

Korshavn Rorbuer 

Liten spredningsfare til bebyggelse i uthavnen, men økt 

spredningsfare til vegetasjon, som kan true moderne 

bebyggelse på Bronemyra.  

5 Bygningsbrann, 

Holmen vis a vis 

husklyngen i 

Korshavn sentrum 

Flammer/røyk presses i retning sentrumsklyngen, men 

spredning over sjøen anses lite trolig pga avstand ca 40-50 m. 

6 Bygningsbrann, 

Fiskersundet 

Fullt utviklet brann i et av disse husene vil mest sannsynlig 

medføre at begge husene i Fiskersundet går tapt pga liten 

innbyrdes avstand, dvs. uavhengig av vindretningen. 
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6.8.4 Spredningsfare i Korshavn ved vind fra øst-nordøst 

Oversikten nedenfor viser mulige virkninger av vind fra øst-nordøst ved brann, avhengig av hvor 

brannen oppstår. 

 

Nr. Type brann, sted Spredningsfare 

1 Gress-/krattbrann, 

Vakthusheia, 

Korshavn  

Økt spredningsfare til bebyggelse, men brannen «klatrer» 

langsommere ned en åsside enn opp. Forutsatt tilstrekkelig 

tilgang på pumper og slangemateriell, kan det være mulig å 

avskjære brann fra å nå bebyggelsen. 

2 Bygningsbrann i 

sentrumsklyngen, 

Korshavn 

Sterk østlig vind vil, ved brann i sentrumsklyngen, kunne hindre 

spredning til de autentiske husene Korshavn 17 og 19. 

Flammer/røyk presses i retning bort fra disse eiendommene. 

Sterk vind fra øst vil ha kjølende effekt på vegger i 

nabobebyggelsen og transportere varme og røyk bort fra de 

trange områdene mellom husene. Om husene kan reddes, vil 

likevel avhenge av at det i tillegg kjøles med vann pga den 

korte avstanden mellom husene. 

3 Bygningsbrann i 

klyngen Korshavn 

24, 25, 26. 

Også ved brann i denne sentrumsklyngen vil flammer/røyk 

presse utover sjøen og redusere faren for spredning mot 

bygninger i nærheten av klyngen (Korshavn 27-32 og 33-36). 

Gangveien vil ved vind fra øst-nordøst være mer tilgjengelig 

som innsatsvei, med tanke på å kunne forsere innsats til 

sørsiden av den brannutsatte husklyngen.  

4 Bygningsbrann, i 

Korshavn Rorbuer 

Sterk nordøstlig vind vil kunne medføre storbrann ved Korshavn 

Rorbuer, dersom branncellene svikter før brannen kontrolleres. 

En brann i store deler av rorbuene vil skape stor energi som vil 

presses mot sentrumsklyngen og medføre fare for spredning til 

denne klyngen. Det er gode muligheter for å kjøle området 

mellom rorbuene og sentrumsklyngen. Dersom brann likevel 

smitter til sentrumsklyngen, ligger de autentiske husene 

Korshavn 17-19 i le av varmestrømmen og vil kanskje kunne 

reddes dersom brannen avskjæres mellom Korshavn 15 og 

båthuset. 

5 Bygningsbrann, 

Holmen vis a vis 

husklyngen i 

Korshavn sentrum 

Flammer/røyk presses i retning bort fra sentrumsklyngen, og 

spredning over sjøen (40-50 m) anses lite tenkelig. 

6 Bygningsbrann, 

Fisersundet 

Fullt utviklet brann i et av disse husene vil mest sannsynlig 

medføre at begge husene i Fisersundet går tapt pga liten 

innbyrdes avstand, dvs. uavhengig av vindretningen. 

 

6.9 Analyse av konsekvenser 

6.9.1 Korshavn 

I Korshavn er det en brann i sentrumsklyngen som vurderes å kunne ramme flest bygninger. I 

sentrumsklyngen er det 10 eiendommer, med bygninger med liten innbyrdes avstand, både 

internt på eiendommene og mellom bygninger på ulike eiendommer. Selv om sentrumsklyngen er 

lettere å komme til mht slokkeinnsats enn andre hus/husklynger lenger sør i Korshavn, innebærer 

lang innsatstid at mange av eiendommene kan gå tapt før brannvesenet oppnår kontroll.  
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Vindforhold, og hvilken eiendom det oppstår brann i, kan ha stor betydning for spredning og 

slokkemuligheter. Eiendommene Korshavn 17 og 19 er pekt på som særlig kulturminneverdige og 

ligger på sørsiden av sentrumsklyngen. Disse eiendommene vil være særlig utsatt for spredning, 

ved brann i annet hus i sentrumsklyngen, dersom vinden kommer fra nordvest.  

 

Bygningsmassen i sentrumsklyngen oppleves ifølge landskapsanalysen for Korshavn som til dels 

fragmentert, med tanke på stedets historie som uthavn (Feste Landskap Arkitektur, 30.04.2020). 

Se, er sentrumbebyggelsen inneholder likevel servicefunksjoner, som er viktig å ta vare på 

(eventuelt oppruste) for å opprettholde et visst omfang av kulturturisme og interesse for 

området. En storbrann i sentrumsklyngen vurderes som meget alvorlig, selv om ikke, isolert sett, 

de mest kulturminneverdige byggene nødvendigvis rammes. 

 

     

Figur 11 Sentrumsklyngen (til venstre), husklyngen Korshavn 24-26 (i midten) og husklyngen 27-32 (til høyre) 

 

Det er ytterligere to husklynger i Korshavn, der innbyrdes avstand mellom bygningene er mindre 

enn 8 meter. Den ene klyngen utgjør 3 eiendommer i Korshavn 24-26, mens klyngen lengst sør 

utgjør 6 eiendommer i Korshavn 27-32. 

 

Brann i disse husklyngene kan også eskalere ved sterk vind fra nordvest. Husklynge 24-26 er har 

hus i umiddelbar avstand til hverandre, så der vil spredningsfaren være stor selv uten vind eller 

gunstig vindretning. I husklynge 27-32 er avstanden mellom bygningene generelt større, og det 

er til dels mindre uthus eller sjøboder som er plassert mellom boligene/fritidsboligene. I denne 

husklyngen vil mulighetene til å avskjære brann større enn i klynge 24-26, forutsatt at man har 

tilgang på slokkevann og slokkemateriell. 

 

Utover husklynger nevnt ovenfor, er bebyggelsen i det vurderte området ganske spredt. Kun 

enkelte bygninger på ulike eiendommer opptrer med innbyrdes avstand mindre enn 8 m. For 

disse husene vil ugunstige forhold (vind, tørke) eventuelt kunne utgjøre en fare for mer 
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omfattende spredning ved brann i et av husene, men normalt er det begrenset spredningsfare 

mellom disse eiendommene.  

 

Eiendommene lengst sør i Korshavn, med mer spredt bebyggelse, er imidlertid pekt på i 

landskapsanalysen som fine og representative for sin tid og er godt ivaretatt. Den spredte 

bebyggelsen vurderes verdifull for kystkulturen og uthavnmiljøet, som best kan betraktes ved 

innseiling fra sør. Tap av bygning på en av disse eiendommene anses som alvorlig.  

6.9.2 Sæløer 

På Sæløer er det også klynger av trehus, med liten innbyrdes avstand. Landskapsanalysen for 

området vurderer bebyggelsen på Sæløer som særlig representativ for arkitektur og kystkultur i 

de ulike tidsepokene på 1700-, 1800 og 1900-tallet (Feste Landskap Arkitektur, 30.04.2020). 

Sammensetningen av bygninger er god og omtales som en særpreget uthavn, med assosiasjoner 

til værharde fiskevær på nordvest-landet eller i Nord-Norge.  

 

Tap av bygning etter brann vurderes i utgangspunktet som meget alvorlig, med tanke på 

bebyggelsens kulturverdi og særpreg som er vurdert i landskapsanalysen.  

 

Husklyngen på østsiden av bukta (Vågen) består av 7 eiendommer, herav 6 fritidsboliger og 1 

skolebygning med leilighet (lærerbosted). Her er en del hus fra 1800-tallet og sannsynligvis også 

et hus fra 1700-tallet. Brannspredningsfaren i bebyggelsen på Sæløer øst er særlig knyttet til vind 

fra nordvest og brann i skolebygningen eller hus/bygning nær skolen. En husbrann, som sprer seg 

til flere bygninger og eiendommer, kan bli katatrofalt for Sæløer som landskapsområde og 

historisk uthavn.  

 

Husklyngen innerst i bukta, dvs lengst syd, består av en del nyere bygninger (antatt 1930-1950), 

men det er også en eiendom (et tun) med eldre hus. Som landskapsanalysen angir, bidrar de 

nyere husene til en tidsdybde i uthavnen, som er godt tilpasset og kompletterer eldre bygninger 

på en svært god måte. En brann i et av disse husene, som eventuelt spres til flere andre hus, 

vurderes som potensielt svært alvorlig. 

 

     

Figur 12 Husklynge innerst i bukta, Sæløer 14-19 (til venstre) og husklynge på østsiden, Sæløer 2-8 (til høyre) 
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Øvrig bebyggelse på Sæløer er mer spredt enn nevnte husklynger, men det er likevel hus og 

bygninger med liten innbyrdes i grupper av 2 eller 3 eiendommer. Dette er også generelt stilfulle 

og godt ivaretatte eiendommer. En brann i disse bygningene vurderes som alvorlig i forhold til 

uthavnens helhetlige preg, selv om potensialet for å ramme mange bygninger ikke er like stort.   

6.10 Usikkerhetsanalyse 

Risikovurderingen er basert på bl.a. statistikk, lokalkunnskap, kulturminneforståelse og skjønn. 
Prosesser knyttet til vurdering av risiko innebærer en del usikkerheter. Nedenfor listes en del av 
usikkerheter opp: 

- Datagrunnlag, herunder uthenting av statistikker fra DSB, SSB og NMI. 

- Anvendelse av statistikk mht beregning av brannfrekvens/sannsynlighet 

- Anvendelse av statistikk mht forståelse av vindforhold 

- Analysen tar ikke for seg branner kombinert med vindretninger som ikke er fremherskende. 

- Det er krevende å bli kjent med lokale forhold mht ulike områders særegenhet/kulturverdi.  

- Akseptkriterier og definerte risikonivåer basert på egenvurdert gradering av konsekvenser 
og sannsynligheter. 

 

Punktene ovenfor er i stor grad relatert til menneskelige faktorer, tilegnet kunnskap og bruk av 
kunnskapsgrunnlaget. Når det gjelder brannstatistikk (DSB), er pålitelighet avhengig av at 
brannårsaker mv som blir meldt inn etter brann er korrekt og at opplysningene er korrekt lagt inn i 
databasen. Det er en betydelig andel av «ukjent årsak» i statistikken. Også forståelsen av statistikk 
over antall bygninger (SSB), som grunnlag for å beregne frekvens/sannsynlighet for brann i ulike 
objekter, er noe sammensatt og samsvarer ikke helt med bygningstyper i brannstatistikken.  

 

Statistikk vedr. vindforhold er basert på data fra målestasjoner øst- og vest for Lindesnes 
(henholdsvis Lindesnes fyr og Lista fyr). At det kan være lokale variasjoner i Korshavn og på Sæløer 
som avviker fra «gjennomsnittsdata» basert på de to nærmeste målestasjonene, representerer en 
usikkerhet i analysen. Videre kan andre vindretninger enn de vurderte fremherskende 
vindretningene medføre andre trusler og konsekvenser ved brann enn de som fremkommer i 
analysen. 

 

Det statistiske grunnlaget er benyttet sammen med lokalkunnskap om aktivitet i uthavnene og 
uthavnenes særpreg. Brannfrekvenser er generelt tolket noe mer konservativt for uthavnene enn 
tilsvarende objekter generelt.  

 

Landskapsanalyser for Korshavn og Sæløer, utført av Feste Landskap Arkitektur og datert 
30.04.2020, har sammen med kunnskap formidlet av lokalbefolkning (velforeninger) gitt oss en økt 
forståelse av kulturvernmessige konsekvenser av brann. Dette reduserer usikkerhet, med tanke på å 
relatere brannrisikoer til en objektiv forståelse av verdien av det historiske uthavnmiljøet som 
Korshavn og på Sæløer representerer. 

 

Rambøll har laget et detaljert bilderegister med bilde-ID og stedsangivelse på kart etter befaring, 
som har vært til betydelig hjelp under analysearbeidet. Dette har bidratt til å identifisere bygninger 
og områder, som representerer spesielle kulturverdier. Bilderegisteret har også bidratt til vesentlig 
opprettholde kunnskap om lokale geografiske- og topografiske forhold av betydning for 
brannspredningsfare mv. Dette reduserer usikkerhet knyttet til vurderinger av konsekvenser av 
brann i ulike områder som inngår i analysen. 
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Gradering av konsekvenser og sannsynligheter knyttet til brannrisiko resulterer etter analyse i ulike 
risikonivåer. Akseptkriterier er knyttet til 3 risikonivåer. Om risikoen er lav, middels eller høy, er 
ment å danne grunnlag for å anbefale et fornuftig omfang av tiltak og prioritere forebyggende tiltak 
der risikoen er høyest. Det er usikkerhet knyttet til en såpass grov inndeling av risiko, selv om dette 
er en vanlig metode. Noen risikoer kan være vurdert nær grensen mellom to risikonivåer. Nyanserte 
vurderinger må legges til grunn for tiltak som foreslås, for å redusere faren for unødig omfattende 
tiltak i forhold til aktuell risiko. 

 

Et betydelig antall deltakere i arbeidet med brannsikringsplanen generelt, og risikoanalysen som 
inngår i denne planen spesielt, bør danne grunnlag for adekvate resultater av analysen og et 
relevant grunnlag for å fastsette tiltak. 

6.11 Beskrivelse av risiko 

6.11.1 Vurdert sannsynlighet og konsekvens 

Ulike brannhendelser er vurdert og kategorisert i grader av sannsynlighet og konsekvens. 

Sannsynligheter er knyttet til hvor ofte hendelsene kan forventes å inntreffe (frekvens). 

Konsekvenser kategoriseres i forhold til skadeomfang og tap av kulturverdier etter brann. 

 

Følgende sannsynlighetsgrader er benyttet i analysen: 

 

 

 

Sannsynligheter for brann er vurdert i kap. 6.7 både for vilkårlig helårsbolig og fritidsbolig i 

uthavn-områdene. Ut fra tilgjengelig statistikk er det estimert i analysen at brann i en vilkårlig 

fritidsbolig er 3,6 ganger mindre enn i en helårs enebolig. Det er funnet grunn til å belyse 

ytterligere hva opphold i huset eller ikke betyr for beskrivelsen av risiko for hendelser knyttet til 

brann i en fritidsbolig i uthavnen. 

 

Minst 1/3 av reelle branner er forårsaket av komfyr/matlaging. Mye i statistikken tyder på at 

andre årsaker (bruk av el.utstyr, levende lys, vedfyring mv.) knyttet til menneskelig aktivitet i 

huset ytterligere utgjør ca 1/3 av årsakene til brann. Ut fra det statistiske grunnlaget anslås det 

at bare ca 1/3 av brannene er knyttet til andre forhold enn menneskelig aktivitet i huset (feil på 

el.anlegg, uvær/lynnedslag, påsatt brann o.l.). Dette gir grunn til å anta at perioder med opphold 

i huset innebærer større sannsynlighet for brann enn når huset står tomt, noe som kan forklare at 

spesifikk brannfrekvens i fritidsboliger er lavere enn i helårsboliger. 

 

Hendelsen Brann oppstår inne i vinterstengt fritidsbolig er i analysen (jf kap. 6.7) vurdert mindre 

sannsynlig enn hendelsen Brann oppstår inne i fritidsbolig med opphold. Begge hendelser er 

likevel vurdert i samme sannsynlighetsgrad (1 brann pr. 50-200 år). For førstnevnte hendelse 

innebærer dette trolig en noe konservativ dreining av risikoanalysen. Frekvensspennet er 

imidlertid stort nok til at begge hendelsene kan befinne seg i «hver sin ende» av dette spennet. 

Brann ved opphold kan antas opp mot 1 gang pr. 50 år, mens brann i vinterstengt hus kan antas 

ned mot 1 gang pr. 200 år. Det kan bemerkes at sannsynlighetsgraden ikke er justert for 

henholdsvis andel vinterstengt og andel oppholdsperiode i løpet av året, noe som ytterligere 

dreier analysen i konservativ retning.   

Sannsynlighetsgrader

4 Meget sannsynlig < 10 år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10.år

3 Sannsynlig 10 - 50 år Mellom en gang hvert 10.år og en gang pr 50.år 

2 Mindre sannsynlig 50 - 200 år Mindre enn en gang hvert 50.år

1 Lite sannsynlig > 200 år Mindre enn en gang hvert 200.år
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Følgende konsekvensgrader er benyttet i analysen: 

 

 

 

Sæløer er i en landskapsanalyse (Feste Landskap Arkitektur, 30.04.2020) vurdert som en mer 

karakteristisk uthavn enn Korshavn. Dette innebærer at en husklynge på Sæløer samlet sett 

anses å representere en større kulturverdi enn en husklynge i Korshavn. Dersom en brann 

rammer en hel husklynge på 6-8 bygninger, utgjør dette trolig et større tap av kulturverdier på 

Sæløer enn i Korshavn. 

 

Fastlandsforbindelse til Revøy og Korshavn medfører at mulighetene til å begrense 

skadeomfanget ved brann er større i Korshavn enn på Sæløer. Dette forholdet er til en viss grad 

medtatt i vurderingen av konsekvenser. Innsatstiden for brannvesenet til Korshavn er likevel 

forholdsvis lang, noe som medfører at brann uansett kan ramme flere bygninger før slokkeinnsats 

iverksettes.  

 

Raskere og lettere tilkomst til Korshavn er vurdert av forholdsvis mindre betydning for 

konsekvens av brann enn kulturverdien en husklynge på Sæløer representerer. Begge forhold er 

ut fra dette perspektivet hensyntatt ved vurdering av konsekvensgrad for de ulike hendelsene.    

6.11.2 Risikobeskrivelse for Korshavn 

Risikoer er vurdert for brann i uthavnen. Etterfølgende skjema viser resultater av analysen. 

 

 

Figur 13 Risikoskjema for Korshavn. Grønn farge indikerer lav risiko, gult; middels risiko og rødt; høy risiko. 

Konsekvensgrader 1 2 3 4 5

Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt

Tap av kulturverdier
Opprettelig skade på en 

bygning

Tap av 1-2 

bygninger/eiendommer 

med begrenset 

kulturverdi

Tap av 1-2 

bygninger/eiendommer 

med høy kulturverdi eller 

tap av inntil 10 

eiendommer med 

begrenset kulturverdi

Tap av 2-5 

bygninger/eiendommer 

med høy kulturverdi eller 

tap av inntil 20 

eiendommer med 

begrenset kulturverdi

Tap av flere enn 5 

bygninger/eiendommer 

med høy kulturverdi eller 

flere enn 20 

eiendommer med 

begrenset kulturverdi.
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Korshavn bærer prega av enkeltstående objekter, eller små grupper av objekter, som har betydelig 
kulturhistorisk interesse. En del bygninger er imidlertid av nyere dato, er plassert nært og til dels 
mellom de gamle og autentiske bygningene. Dette har bidratt til at særlig husklyngen i sentrum av 
Korshavn fremstår noe rotete og industrielt. Nyere bygninger er i landskapsanalysen ikke integrert i 
uthavnsmiljøet på god måte. I tillegg forstyrrer moderne bygninger omkring det vurderte området 
uthavnspreget i Korshavn. 

 

Servicefunksjoner i sentrumsklyngen og Rorbuene er imidlertid viktige for kulturturismen. 
Sentrumsklyngen er følgelig viktig å bevare i størst mulig grad og eventuelt oppruste, slik at 
aktiviteter knyttet til kulturturisme kan opprettholdes. Et aktivt kystkulturmiljø i Korshavn har 
betydning for både Korshavn og Sæløer. 

 

En brann i sentrumsklyngen kan ha potensial til å bli svært alvorlig for uthavnene. Brann kan også 
fort spres til 2 objekter fra 1800-tallet, som er plassert lengst syd i sentrumsklyngen. Ut fra statistisk 
grunnlag og en sannsynlighetsbetraktning knyttet til brann i bygningene, vurderes risikoen som 
middels. Dette innebærer at tiltak bør gjennomføres, selv om dette kan bety betydelige 
investeringer.  

 

Lenger syd i Korshavn er bebyggelsen langs sundet mer bevart og fremstår i større grad som 
troverdige småbruk/fiskebruk fra forrige århundrer. En brann vil her fort kunne redusere 
uthavnspreget knyttet til bygningsmasse langs gangveien.  

 

Av vurderte risikoer, som i større grad er knyttet til årsaker til brann, er brann i vegetasjon og brann 
i brannfarlig væske eller gass vurdert som trusler, som er aktuelle å forebygge. 

 

Sannsynligheten for at brann oppstår i en fritidsbolig i Korshavn er vurdert tilsvarende som for 
Sælør. I sentrum av Korshavn er det imidlertid annen bygningsmasse (rorbuer, butikk, pub o.l), som 
statistisk sett har noe høyere brannfrekvens enn boliger/fritidsboliger.  

 

Aktiviteter knyttet til disse bygningstypene, både utendørs og innendørs, har medført at det er 
vurdert flere mulige brannhendelser i risikoanalysen for Korshavn enn for Sæløer. Samlet sett 
(akkumulert) er det med bakgrunn i dette mer sannsynlig at brann kan oppstå i Korshavn enn på 
Sæløer.  

 

Mulige brannhendelser påvirker det totale risikobildet og har betydning for vurdering av tiltak mot 
brann i Korshavn. Barriereanalyser utgjør del av risikoanalysen og antyder tiltak som kan redusere 
risikoen.  

 

Følgende tiltak trekkes frem som mulige risikoreduserende tiltak i Korshavn: 

- Informasjon, rutiner og sjekklister for å forebygge branntilløp 

- Orden og ryddighet 

- Modernisert el.anlegg, komfyrvakt, tidstyring av el.utstyr 

- Slokkeinstallasjoner og brannvarslingssystemer, herunder fasadebeskyttelse av båthuset i sentrum. 

- Branndepoter med utstyr for brannbekjempelse 

- Tilgjengelig personell og småbåter 

 

Listen er ikke uttømmende. Se nærmere redegjørelser i kap. 7 og 8 om branntekniske tiltak. 
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6.11.3 Risikobeskrivelse for Sæløer 

Risikoer er vurdert for brann i uthavnen. Skjemaet nedenfor viser resultater av analysen. 

 

 

Figur 14 Risikoskjema for Sæløer. Grønn farge indikerer lav risiko, gult; middels risiko og rødt; høy risiko. 

 

Sæløer fremheves som en særpreget uthavn med mange stedegne kvaliteter. Nyere bebyggelse 
bygger opp under historiske bygninger og elementer i kulturlandskapet på en bemerkelsesverdig 
gjennomtenkt og god måte. Med dette som bakteppe, er det viktig at brannfaren i området 
vurderes, slik at tap av bygninger i størst mulig grad unngås.  

 

Tap av bygninger ved brann vil fort kunne ramme det helhetlige preget og den genuine 
stedskarakteren, som kjennetegner uthavnen i Sæløer i dag. Alvorlighetsgraden knyttet til 
konsekvenser av brann er med bakgrunn i dette vurdert. Utslettelse av en hel husklynge på Sæløer, 
som følge av brann, vurderes som katastrofalt i kulturminnesammenheng.  

 

Ut fra statistisk grunnlag og en sannsynlighetsbetraktning knyttet til brann i bygningene, vurderes 
risikoen som høy. Dette innebærer at tiltak må gjennomføres, selv om dette kan bety store 
investeringer. 

 

Av vurderte risikoer, som i større grad er knyttet til årsaker til brann, er grilling, lynnedslag, brann i 
vegetasjon og brann i brannfarlig væske eller gass vurdert som trusler, som er aktuelle å forebygge. 

 

Følgende tiltak trekkes frem som mulige risikoreduserende tiltak på Sæløer: 

- Informasjon, rutiner og sjekklister for å forebygge branntilløp 

- Retningslinjer for sviing/bråtebrenning 

- Tilrettelagte uteplasser/grillplasser 

- Modernisert el.anlegg, komfyrvakt, tidstyring av el.utstyr 

- Slokkeinstallasjoner og brannvarslingssystemer, herunder forslag om vanntåkeanlegg i skolebygget.  

- Tilgjengelig personell og båter 

- Beiting og/eller trimming av vegetasjon i innmark 

 

Listen er ikke uttømmende. Se nærmere redegjørelser i kap. 7 og 8 om branntekniske tiltak. 
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7. OVERSIKT OVER BRANNTEKNISKE TILTAK 

7.1 Sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak (barrierer) 

Branntekniske tiltak kan deles opp i skadeforebyggende tiltak og skadebegrensende 
tiltak. En analyse av årsaker, hendelser, konsekvenser og sannsynligheter, som fremgår 
av risikovurderingen i forrige kapittel, skal lede til valg av hensiktsmessige tiltak med høy 
nytte/kost-faktor.  

 

Risiko må reduseres så langt det er praktisk og økonomisk gjennomførbart. Forebyggende 
tiltak kan rettes mot objekter, objekteiere/-brukere og beredskapsmessige tiltak i 
området. Tiltakene kalles barrierer, når de bidrar til å redusere risikoen for brann.  
 

Figur 15 Sløyfediagram for barriereanalyse (jf Temaveiledning om kap. 4 i Forskrift om brannforebygging). 

 

Forebyggende tiltak (sannsynlighetsreduserende barrierer) kan eksempelvis være:  

• brannteknisk vurdering før nye risikoobjekter etableres i uthavnen  

• lokale forskrifter og veiledninger/retningslinjer knyttet til brannsikker bruk av uthavnen 

• tilsyn med uthavnen eller objekter i uthavnen  

• informasjon til huseiere om tiltak og adferd som reduserer faren for at brann oppstår. 

 

Beredskapsmessige/skadebegrensende tiltak kan være:  

• kompetanseheving og øvelser 

• økte ressurser til brannvesenet  

• samarbeidsavtaler med andre ressurser i området 

• bygningsmessige brannsikringstiltak i objektet  

• Automatiske tiltak for å detektere-, varsle og/eller slokke brann. 

• Depoter/stasjoner med utstyr til å bekjempe brann manuelt 
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7.2 Skadeforebyggende tiltak 

Med skadeforebyggende tiltak menes tiltak som hindrer branntilløp eller bidrar til at branntilløp 

umiddelbart kan slokkes. 

7.2.1 Kommunale regler og vedtekter 

7.2.1.1 Bålbrenning 

Forurensningsloven regulerer muligheten for å begrense brenning av bål/avfall gjennom 
lokal forskrift. 

Det er mulig å regulere utendørs brenning. Dette må vurderes dersom det relativt ofte 
foregår slik brenning i eller i nærheten av Korshavn og Sæløer og informative tiltak ikke 
er effektive.  

Lyngdal kommune har vedtatt egen forskrift om forbud mot åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner. Denne forskriften inneholder et generelt forbud (§ 4), 

men også mange unntak fra forbudet (§ 5).  

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger 

av forskriftens § 5.  

§ 5. Unntak fra forbudet  

Følgende brenning er tillatt såfremt det ikke er i strid med Brannvesenets generelle 

forbud mot åpen ild i perioden 15. april – 15. september i eller i nærheten av skog og 

mark:  

a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål 

b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt 

trevirke 

c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta 

d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall 

e) Sankthansbål 

f) ranke- og flatebrenning i skogbruket 

g) halmbrenning i jordbruket 

h) sviing om våren. 

 

§ 6. Dispensasjon 

Hovedutvalget for plan og drift kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter 

søknad 

 

Hele forskriften ligger her: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-11-20-1951?q=forskrifter 

 

Forbud mot brenning av avfall i småovner forventes å redusere faren for pipebranner 

og antennelse av brennbart materiell nær ildstedet. Brannfare knyttet til utendørs 

aktiviteter med brenning (f.eks. grilling, vegetasjonssviing/bråtebrenning og 

Sankthansbål) er ikke begrenset av den lokale forskriften. 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-11-20-1951?q=forskrifter
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7.2.2 Avfallsbehandling 

7.2.2.1 Korshavn 

I Korshavn har de fastboende i Korshavn kommunal renovasjon. Avfallet hentes ved bil en gang i 

uka. Beboere i fritidsbebyggelsen frakter avfallet til kommunal container på kommunekaien ved 

Korshavn 1, eller ved båthavnen. Container lenger inn mot Lyngdal kan også benyttes.  

Korshavn 25 må frakte sitt avfall til avfallsbeholdere på snuplass i nærheten av Korshavn 22, der 

kjøreveien begynner. Holmen 3 og 4 må frakte sitt avfall til avfallsdunker ved Korshavn 1. Disse 

skal være låste. På samme sted er det en stor avfallsdunk på hjul som er ulåst. 

7.2.2.2 Sæløer 

For beboere på Sæløer benyttes container i båthavna i Korshavn for hytterenovasjon hvor hver 

enkelt leverer sitt avfall. Spesialavfall må leveres på Skrumoen (Lyngdal) eller Skjoldnes 

(Farsund). 

7.2.3 Fyrverkeri/pyroteknisk vare 

Kommunen kan legge det til rette for sikker bruk av fyrverkeri ved å opprette egnede  

oppskytingsplasser. Hvis dette ikke er et egnet virkemiddel, kan det vedtas forbud i et bestemt 

område.  

Med hjemmel i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, kan den enkelte kommune kan 

vedta regulering mot fyrverkeri i enkelte områder.  

Det er flere områder i Norge med tett trehusbebyggelse som har slike restriksjoner. Et eksempel 

på dette er posebyen-området i Kristiansand. 

7.2.4 Røykvarslere og manuelt slokkeutstyr 

Huseier skal etter Forebyggende forskriften § 7 sørge for at det minst finnes minst én detektor 

eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone 

utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene 

mellom rommene er lukket. 

 

I tillegg har huseier etter Forebyggendeforskriften § 7 ansvar for at bolig/fritidsbolig minst er 

utstyrt med enten husbrannslange eller håndslokkeapparat etter gitte kriterier, eller annet 

slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.  

 

Det er aktuelt å oppfordre til å montere flere røykvarslere enn forskriften krever. Det beste er om 

røykvarslerne blir seriekoblet og tilknyttet ordinær strømforsyning.  

 

Det kan også oppfordres til å supplere påbudt slokkeutstyr med annet utstyr for å slå ned små 

branntilløp; f.eks. branntepper eller slokkespray. Også CO2-apparat kan være nyttig slokkeutstyr 

for å slå ned branntilløp i sikringsskap eller i andre tekniske innretninger. 

 

Varslingsutstyr og slokkeutstyr kan også vurderes i sjøboder og uthus, men i slike bygninger må 

det ofte stilles strengere krav til utstyret pga klimatiske påkjenninger og -variasjoner. 

7.2.5 Komfyrvakt 

Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. De fleste komfyrbranner 

skjer på dagtid (kilde: sikkerhverdag.no). 

 

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De 

samme reglene gjelder for fritidsboliger. 
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En komfyrvakt inneholder en sensor, som overvåker alle kokeplatene. Dersom sensoren oppdager 

fare for brann, utløser den en alarm. Dersom alarmen ikke avstilles i løpet av kort tid, og 

sensoren ikke registrerer at brannfaren reduseres, vil strømmen til komfyren automatisk bli 

kuttet. 

7.2.6 Tilrettelegging av uteområder 

Brannfaren øker i tørkeperioder. Trekledning på husene tørker opp, og terrenget omkring 
byggene kan bli svært tørt og lettantennelig. En gnist fra en grill eller en glo fra en sigarett 
medføre branntilløp.  

Felles grillplasser for folk som eier hus i uthavnene, vurderes å redusere brannfaren. Med 
lite brennbart omkring grillene og nærhet til sjøen, kan sjansen for antennelse av 
vegetasjon og spredning i vegetasjonen begrenses. 

 

Egnede plasser for røyking, hvor askebeger er lett tilgjengelig slik at sigaretter ikke ved 
uforsiktighet blir kastet i søppelbøtter eller på bakken, kan redusere faren for brann. 

7.2.7 Varme arbeider 

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som 

ved bruk avgir gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk 

av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr. 

 

Varme arbeider må utføres med stor forsiktighet. Slike arbeider bør utføres av spesielt 
sertifisert personell.  
 
Forsikringsbransjen har en egen sikkerhetsforskrift for varme arbeider, som gjelder fra 
01.01.2020.  

7.3 Skadebegrensende tiltak 

Med skadebegrensende tiltak menes tiltak som etableres for å hindre at en eventuell 
brann får utvikle seg i en bygning og spres videre i til nærliggende bygninger. 

 

Eldre bygninger oppgraderes til et sikkerhetsnivå tilsvarende kravene i Byggeforskrift 
1985. Det er ikke gjennomført systematisk gjennomgang av bygningene i forhold til disse 
kravene. Noe av bygningsmassen har imidlertid åpenbare bygningsmessige svakheter, 
som lett kan føre til at brann i en bygning spres til flere bygninger. Særlig liten innbyrdes 
avstand mellom ulike hus, og vinduer som står mot hverandre, er forhold som fort kan 
medføre at flere bygninger rammes av brann. 

7.3.1 Bygningsmessig oppgradering av bygninger 

Brannskillende bygningsdeler hindrer at brann spres mellom bygninger og kan bidra til at 
brannmannskaper kan kjøle ned bygningsoverflater og redde nabobebyggelsen før den 
antenner. 

 

Det kan være krevende å etablere brannskillende bygningsdeler/-yttervegger mellom 
bygninger med liten avstand, uten at dette får uheldige konsekvenser for bygningens 
karakteristiske eksteriør. Blending av vinduer eller brannvinduer som ikke kan åpnes 



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

46/64 

begrenser muligheten til oppholdsrom eller soverom innenfor brannskillende 
yttervegger. 

 

Ofte vender også takflater mot hverandre, med til dels liten innbyrdes avstand. Tiltak for 
å øke brannmotstanden, f.eks tetting og isolering av takkonstruksjon, kan ha negative 
bygningsfysiske virkninger. Manglende lufting kan over tid føre til fukt- og råteskader. 

7.3.2 Teknisk oppgradering av bygninger 

Automatiske brannalarmanlegg og slokkeanlegg er de mest kjente tekniske 
brannverntiltakene i bygninger. Slike tiltak oppfattes i mange tilfeller mindre inngripende 
enn bygningsmessige tiltak og vurderes ofte som kompenserende for bygningsmessige 
svakheter, som ellers ikke ville blitt akseptert. 

 

Automatiske brannalarmanlegg kan gi varsel om brann tidlig nok til at muligheten til å 
bekjempe brannen med manuelt slokkeutstyr fortsatt kan være til stede. Automatiske 
slokkeanlegg kan kontrollere og dempe en brann tilstrekkelig til at brannvesenet normalt 
kan slokke brannen forholdsvis raskt. 

7.3.2.1 Brannalarmanlegg 

Brannalarmanlegg er vanligvis ikke synlig fra utsiden. Inne i byggene kan det bli snakk om 
åpent forlagt kabel og eventuelt flere detektorer enn ved bruk av ordinære røykvarslere. 

 

Brannalarmanlegg kan utrustes med en overføringsenhet, som gir brannvesenets 
nødalarmeringssentral («110-sentralen») automatisk melding om alarm. En kan også 
tenke seg brannalarmanlegg, som dekker flere bygninger og flere eiendommer, noe som 
øker sannsynligheten for at personer i området oppdager brannen og kan varsle 
brannvesenet. Utvendige alarmklokker kan være et tiltak som bidrar til at alarmen i 
større grad er hørbar for naboer. 

7.3.2.2 Automatiske slokkeanlegg 

Automatiske slokkeanlegg monteres også normalt innvendig i bygninger, med 
sprinklerhoder eller slokkedyser som er synlige i tak eller øverst i vegg. Rørføringer kan 
bli dominerende i rommene, dersom rørene ikke kan legges skjult bak en kledning e.l.  

 

Vanntåkeanlegg har mindre normalt mindre rørdimensjoner enn tradisjonelle 
sprinkleranlegg og kan følgelig utføres mer diskret. 

 

Slokkeanlegg kan også være aktuelt å montere på utsiden av bygninger, som et tiltak for 
å beskytte en bygning mot varme og gnister fra eventuell brann i en nærliggende 
bygning. Fasadesprinkling kan aktiveres automatisk, men i tett trehusbebyggelse er det 
mest vanlig å montere et system med tørre rør på fasaden, som brannvesenet kan koble 
til brannslanger fra en vannkilde (f.eks. fra brannbil, brannkum eller hydrant. 

 

Utvendig slokkesystem/fasadesprinkler kan redusere opplevelsen av et karakteristisk 
uthavn-preg for en bygning, siden rørsystemet ofte vil være godt synlig på fasaden. 



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

47/64 

7.3.3 Beredskapsmessige tiltak for å begrense bygningsbrann 

Det kan etableres tiltak på strategiske steder i uthavnene, som kan bidra til å begrense de 

materielle og kuturhistoriske tapene ved en eventuell brann i området.  

 

Slike tiltak kan være: 

- Varmedetekterende kamera (IR-kamera) for detektering av brann og automatisk 

overføring av alarm 

- Branndepot med lagret slangemateriell og utstyr for brannbekjempelse 

- Små kjøretøyer (ATV-firehjuling e.l.), som kan transportere brannbekjempelsesutstyr 

- Slukkeroboter 

- Båter i beredskap eller i næring som kan rekvireres 

- Fritidsbåter og småbåter  

 

Noen tiltak er mest hensiktsmessige å etablere lokalt, mens andre tiltak kan vurderes å inngå 

som del av brannvesenets utstyr og som medbringes ved utrykning. 

7.3.3.1 Varmedetekterende kamera - IR overvåkning 

Et varmedetekterende kamera kan overvåke store områder og avdekke flammer på stor avstand, 

flere kilometer om nødvendig. Jo større avstand, jo større flammer må til før brannen detekteres. 

 

Kameraet må være knyttet til en kontrollenhet og alarmsender med signalkabel eller via internett.  

 

  

Figur 16 Termisk kamera. Diagram: Flammestørrelse for deteksjon i forhold til linse og avstand. 

(www.vumii.com)  

7.3.3.2 Branndepot 

Et branndepot kan være en frittstående bygning, eller del av en bygning, med utstyr for å 

bekjempe brann. Slangemateriell og pumper lagres i bygningen, klart til bruk dersom brann skulle 

oppstå.  

 

Ved potensielle store avstander til brannutsatt bygning, kan et transportmiddel for utstyret være 

hensiktsmessig å lagre samme sted. Dette kan være enkle hjelpemidler som trillebår eller 

pumpetralle (transporthjul). I mer krevende områder kan motoriserte «jernhester» vurderes 

hensiktsmessig. 

 

http://www.vumii.com/
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Figur 17 Fra venstre: Jernhest (www.anton.no), trillebår (www.nettavisen.no) og transporthjul 

(www.egenes.as)  

7.3.3.3 ATV, 4-hjuling e.l. 

 

ATV’er kan være nyttige fremkomstmidler, der brannutsatt bygning må nås via terrenget. Slike 

kjøretøyer kan ha kraftig mønstrede hjul eller belter på hver aksling. ATV’er o.l. kan normalt 

transportere utstyr og mannskaper i betydelig større hastighet enn ved bruk av f.eks. jernhest 

som nevnt i foregående kapittel. 

 

Dersom ATV e.l. inngår i brannvesenets beredskap, må transport av kjøretøyet fra brannstasjonen 

til brannområdet skje på tilhenger. Ved oppbevaring lokalt i uthavn, må det avses eller bygges en 

egnet garasje til slike kjøretøy. 

 

   

Figur 18 Eksempler på ATV-kjøretøyer (f.v.  www.4hjuling.no, www.norsktilhengersenter.no)   

7.3.3.4 Slukkeroboter 

Slukkeroboter kan fjernstyres og manøvreres inn i brannutsatte rom eller smug. De kan også 

spyle mot brannutsatte bygninger betydelig avstand. I uthavner kan det eksempelvis være aktuelt 

å rette vannstrålen mot bygningsmasse på motsatt side av et sund. 

 

Slike roboter finnes i ulike størrelser og med ulike kapasiteter. Roboten påkobles brannslange bak 

og har et regulerbart spredemunnstykke i front. Slukkeroboter er ganske fremkommelige og kan 

forsere trinn og oppkanter. Brannbiler kan eventuelt utrustes med eget rom oppbevaring og 

transport av en liten slukkerobot. 

 

http://www.anton.no/
http://www.nettavisen.no/
http://www.egenes.as/
http://www.4hjuling.no/
http://www.norsktilhengersenter.no/
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Figur 19 Slukkerobot LUF-Micro (www.luf60.at/en/extinguishing-support)  

 

  

Figur 20 Slukkerobot oppbevart i brannbil (www.luf60.at/en/extinguishing-support)  

 

7.3.3.5 Portable vannkanoner 

En portabel vannkanon kan kobles til pumpe og brannslange og settes på bakken for å påføre 

vann på bygningsmassen og på denne måten hindre spredning av brann. Slike vannkanoner kan 

utrustes med komponenter, som gjør kanonene mer motstandsdyktige mot saltvann. Man må 

likevel forvente at bruk av sjøen som slokkevannskilde vil redusere levetiden på denne type 

utstyr. 

 

 

Figur 21 Eksempel på portabel vannkanon (www.angusfire.co.uk)  

http://www.luf60.at/en/extinguishing-support
http://www.luf60.at/en/extinguishing-support
http://www.angusfire.co.uk/
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7.3.3.6 Mobilt dysetårn – «vannvegg» 

Et dysetårn er i stand til å spre vannet ut i vifteform, slik at vannet opptrer nærmest som en 

vegg. Dysetårnet består av benstativ, rør, sprededyse og kobling for brannslange (vanntilførsel). 

 

En slik vannvegg, som plasseres mellom trehus med liten innbyrdes avstand, kan effektivt dempe 

varmen fra et brennende hus til nærliggende hus. Ifølge opplysninger fra leverandør (Waterwall 

AS) oppnås en vannvegg-diameter på 16-18 m ved påføring 350 l/min og 8 bars trykk. Ved 450 

l/min og 12 bar oppnås 18-20 m i vannvegg-diameter. 

 

I uthavnene må bruk av vannvegg baseres på sjøvannspumpe tilkobling av brannslanger, som 

«henter» sjøvannet frem til sprededysen. Pumpers effekt og kapasitet bør stå i forhold til nevnte 

vannmengde og trykk som dysetårnet kan utnytte.  

 

   

Figur 22 Vannvegg fra mobilt dysedårn (www.waterwall.no)  

 

Vannveggens evne til å hindre brannsmitte mellom bygninger må forventes mindre ved sterk vind 

enn ved stille vær. Bruk av et mobilt dysetårn vurderes uansett å øke sjansen for å hindre 

brannspredning mellom bygninger, dersom dystårnet plasseres hensiktsmessig ved brann og 

tilknyttes pumper og slangemateriell med tilstrekkelig kapasitet. 

 

Tilsvarende sprededyser kan også monteres på røranlegg fast montert på- eller i bygget. Dette er 

nærmere beskrevet i kap. 8.  

7.3.4 Områdetiltak 

7.3.4.1 Begrense vegetasjonsvekst 

Vegetasjon har fått friere spillerom og økt vekst i kystnære områder, ettersom dyrehold er blitt 

mindre vanlig. I områder ut mot havet dempes planteveksten for en stor del av vind og vær, men 

vi ser likevel at enkelte plantetyper vokser mer enn hvis f.eks sauer eller geiter hadde beitet i 

området.  

 

Også høyden på gresset i tidligere beiteområder har mye å si for brannspredningsfaren i 

vegetasjonen og faren for spredning til bygninger. Uten beitedyr vokser gresset mer enn det 

ellers ville gjort. 

 

http://www.waterwall.no/
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Å tilby beite i områder nær bygningsmassen, kan være med å hindre at flammer fra en 

vegetasjonsbrann når bygningsmassen, eller lettere vil kunne slokkes før flammene når 

bygningsmassen. 

 

Et annet tiltak kan være å slå gress og trimme plantevekster, slik at disse vokser og brer seg ut 

minst mulig.  

 

Tiltak, som griper inn i naturmangfoldet ved uthavnene, må unngås. Bruk av plantevernmidler må 

ikke brukes til å dempe vegetasjonsveksten. 

7.3.4.2 Inndeling i brannseksjoner (husklynger) 

Etter dagens byggeregler kan det inngå 1.200 m2 med småhusbebyggelse i en brannseksjon pr. 

etasje. Der avstanden mellom bygninger er minst 8 meter, regnes bebyggelsen som 

brannseksjonert.  

 

Det er registrert inntil 9 bebygde eiendommer i en husklynge (sentrumsklyngen). Et par av 

eiendommene inneholder flere bygninger. Samlet area pr. etasje er ut fra kommunekartet anslått 

i størrelsesorden 1.000.-1.200 m2.  

 

Det antas utfra dette at grensen for oppdeling i brannseksjoner ikke er overskredet noen steder i 

bygningsmassen. Bygningsmassen bør imidlertid ikke fortettes ytterligere mot annen bebyggelse. 

7.4 Myndighetsutøvelse (skadeforebyggende- og/eller -begrensende effekt) 

Myndighetsutøvelse kan resultere i både skadeforebyggende- og skadebegrensende tiltak. Lokale 

brannvernmyndigheter (brann- og feiervesenet), plan- og byggesaksmyndigheter og 

kulturminnevernmyndigheter (riksantikvar, fylkeskonservator, kommunal kulturavdeling) er 

viktige instanser, i forhold til å bidra til redusert brannrisikoen ved uthavner. 

7.4.1 Lokale brannvernmyndigheter 

7.4.1.1 Risikobasert tilsyn 

Kommunen skal etter Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og Forebyggendeforskriftens § 18 føre 

risikobasert tilsyn av brannobjekter. Dette ansvaret er normalt delegert til brannvesenet 

(kommunalt eller interkommunalt brannvesen). I Lyngdal kommune er det Brannvesenet Sør IKS, 

som ivaretar kommunens ansvar iht brannvernlovgivningen. 

 

Tilsyn skal prioriteres på bakgrunn av risikoen for bl.a.; 

a) tap av liv og helse 

b) tap av materielle og kulturhistoriske verdier 

c) samfunnsmessige konsekvenser 

 

Dersom objekter i Korshavn og/eller på Sæløer registreres som særskilte brannobjekter etter § 

13, plikter kommunen å utføre tilsyn. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for 

brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske 

brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig 

redningsinnsats. 

 

Behovet for tilsyn vurderes også ut fra d) risikoen for brudd på forebyggende plikter og e) hvilken 

effekt tilsyn forventes å ha sammenlignet med andre forebyggende tiltak. 
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Et særskilt brannobjekt kan omfatte et byggverk, et opplag, et område, en tunnel eller 

virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø 

eller materielle (herunder kulturhistoriske-) verdier. 

 

For uthavnenes del kan det være aktuelt å registrere både enkeltstående bygg og 

områder/grupper av bygninger som særskilte brannobjekter. Tilsyn brukes som virkemiddel det 

det er høy risiko og andre virkemidler gir mindre effekt. 

7.4.1.2 Informasjons- og motivasjonskampanjer 

Kommunen skal motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere 
sannsynligheten for og konsekvensene av brann. Denne oppgaven er også normalt delegert til 

brannvesenet. 

 

Kommunen skal bidra til å innhente og formidle kunnskap om: 

a) hvordan branner starter og sprer seg 

b) kjennetegn ved personer som omkommer eller blir skadet i branner 

c) kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner 

d) hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av 

branner. 

 
Det er vanlig at kommunen benytter brann- og feiervesenet til å informere om brannsikkerhet. Det 
kan også være aktuelt å samarbeide med forsikringsselskap, fylkeskonservator og branntekniske 
rådgivere om informative tiltak overfor beboere. 
 

For uthavnenes del, er det med bakgrunn i gjennomført risikoanalyse, aktuelt å ha spesielt fokus 

på brannsikkerhet knyttet til grilling, bålbrenning, sviing/bråtebrenning og avfallshåndtering. Også 

tiltak som hindrer branntilløp, eller som bidrar til at branntilløp umiddelbart kan slokkes, bør 

vektlegges ved informasjons- og motivasjonskampanjer. 

 

Folks bevissthet rundt bruk av bar ild og annen brannfarlig aktivitet bør kan være et tema ved 

feiervesenets tilsyn. Man bør gjøre huseiere spesielt oppmerksom på deres plikter til å ivareta 

brannsikkerheten på en systematisk måte. 

7.4.2 Tilsyn med ildsteder og skorsteiner 

Feiervesenet skal ved behov føre tilsyn med fyringsanlegg og sørge for feiing av 
røykkanaler, jf Forebyggendeforskriften § 17.  

 
Hvert år rykker brann- og redningsvesenene ut til rundt tusen pipebranner i Norge. Ifølge 

Veiledning til Forebyggendeforskriften § 17 oppstår mange flere pipebranner uten at nødetatene 

blir kontaktet. 

 

Kommunen må vurdere nødvendig hyppighet for tilsyn og feiing i bebyggelsen i Korshavn og på 

Sæløer.  

7.4.3 Plan- og byggesaksmyndigheter 

Dersom det blir aktuelt med ny bebyggelse, konstruksjoner eller anlegg i uthavnene, må slike 

saker behandles av plan- og byggesaksmyndighetene. Det er viktig at branntekniske forhold 

medtas som del av saksbehandlingen, og at fokus rettes mot forhold som kan bidra til å redusere 

brannfaren og øke innsatsmulighetene. 
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Dette kan eksempelvis være: 

- Avstandskrav til nye tiltak 

- Brannskiller mot nye tiltak 

- Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

 

Siste strekpunkt berører infrastruktur mht bl.a. veier/adkomstmuligheter og vannforsyning. 

Punktet kan også omfatte informative tiltak som merking, skilting og kartoppslag i området. I 

tillegg er regulering av parkering og gater viktig i forhold til å sikre tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøyer. 

7.4.4 Elektrisitetstilsynet 

Loven setter krav til hvordan elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, drives og vedlikeholdes. 

Offentlig tilsyn i alle bygninger er en del av dette kravet.  

 

Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) skal gjennomføre tilsyn med elektriske anlegg i bygg og 

boenheter i de tette trehusområdene hvert femte år. Tilsyn med elektriske anlegg i virksomheter 

og boenheter er regulert i El-tilsynsloven.   

 

Tilsynet er begrenset og kan ikke forventes å avdekke svakheter som er skjult (dårlige koblinger, 

skadede ledere, skadet isolasjon inne i ledning mv.).  

 

Det anbefales tilbudt en kontroll av elektriske anlegg og utstyr som er mer omfattende enn det 

offentlige tilsynet. Videre anbefales det at DLE og brannforebyggende avdeling gjennomfører 

felles tilsyn. 

 

Det kan med fordel utarbeides en sjekkliste for elsikkerhet, som brannvesenet kan benytte på 

tilsyn av boliger i den tette trehusbebyggelsen. Tilsvarende bør eltilsyn også omfatte en sjekk av 

røykvarsleren. 

7.4.5 Kulturminnevernmyndigheter 

Riksantikvaren har ansvar for forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske 

landskap, som bl.a uthavnene i Korshavn og på Sæløer regnes som. Riksantikvaren skal bevilge 

midler til fylkeskommunene, som fylkeskommunene fordeler til prioriterte prosjekter i 

kommunene. 

 

Agder fylkes avdeling for kulturminnevern og kulturturisme behandler saker som har med å 

bevare og sikre kulturhistoriske landskap. Denne avdelingen er også mottaker av søknader om 

tilskudd til brannsikring i tette trehusmiljø.  



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

54/64 

8. HENSIKTSMESSIGE BRANNVERNTILTAK 

8.1 Barriereanalyser som grunnlag for hensiktsmessige brannverntiltak 

Risikoer vurdert til risikonivå 2 (gult) eller 3 (rødt) er vurdert videre i en barriereanalyse. En 

barriere er et tiltak, som enten er skadeforebyggende (hindrer antennelse eller slår ned 

branntilløp) eller skadebegrensende (begrenser konsekvenser av brann). 

 

Barriereanalyser for Korshavn omfatter følgende risikoer: 

 

1 Brann oppstår inne i forlatt (vinterstengt) fritidsbolig 

2 Brann i oppstår inne i fritidsbolig med opphold 

3 Brann i Korshavn Rorbuer 

4 Brann i sentrumsbygg / sentrumsområde 

7 Lynnedslag som antenner bygning 

9 Brann i vegetasjon antenner bygning 

10 Brann i brannfarlig væske eller -gass 

13 Grilling antenner bebyggelse i sentrumsklyngen 

14 Ildspåsettelse av bygning (påsatt brann) 

17 Branntilløp i fritidsbolig ved korttidsutleie. (AirBnb o.l.) 

18 Brann i nyttefartøy ved kai antenner bygning 

 

Risikoene ovenfor er vurdert i risikonivå 2 (gult nivå) 

 

Barriereanalyser for Sæløer omfatter følgende risikoer: 

 

1 Brann oppstår inne i forlatt (vinterstengt) fritidsbolig 

2 Brann i oppstår inne i fritidsbolig med opphold 

3 Brann i skolebygg i forbindelse med utleie. 

4 Varm grill antenner bygning i husklynge innerst i bukta. 

6 Lynnedslag som antenner bygning 

7 Brann i vegetasjon antenner bygning 

8 Brann i brannfarlig væske eller -gass 

9 Branntilløp i fritidsbolig ved korttidsutleie. (AirBnb o.l.) 

10 Branntilløp ved lading av båt, som spres til bygning. 

 

Risiko nr. 1 og 3 er vurdert til risikonivå 3 (rødt nivå). Øvrige risikoer er vurdert til risikonivå 2 

(gult nivå). 

 

Barriereanalyser for vurderte risikoer følger som vedlegg bakerst i rapporten og ligger til grunn for 

vurdering av hensiktsmessige brannverntiltak. 

8.2 Slokkeanlegg 

Slokkeanlegg kan være sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg. Anleggene kan være 
automatiske eller de kan kobles inn av brannvesenet.  
 

Et velfungerende, automatisk slokkeanlegg vil kunne begrense en brann til mindre brannskader i 

en bygning og hindre at brannen spres til flere bygninger. Vannforsyning til hvert hus i Korshavn 

og på Sæløer er imidlertid såpass begrenset, at det generelt er tvilsomt om den vil være 

tilstrekkelig til å kunne forsyne et slokkeanlegg. Det vil være svært krevende i de fleste områder 

å øke vannforsyningskapasiteten, og vurderes i de fleste tilfeller som urealistisk. Det vil også 
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være betydelige utfordringer knyttet til frostsikring og ettersyn/vedlikehold av automatiske 

slokkeanlegg i uthavnene. 

8.2.1 Vanntåkeanlegg i skolebygget på Sæløer 

Risiko nr. 3, Sæløer 

Brannsikring av skolebygget på Sæløer vurderes særlig aktuelt i forhold til vurdert risiko (rødt 

nivå) og ønsket om aktiv bruk og utleie av bygget. Man bør se på mulighetene til å kunne 

etablere et vanntåkeanlegg i skolebygget, både for å kunne redde selve skolebygget og resten av 

den representative uthavn-bebyggelsen i husklyngen som skolen er en del av. 

8.2.2 Fasadesprinkling av båthuset i Korshavn som brannbarriere 

Risikoer nr. 1, 2 og 4, Korshavn 

Båthuset ligger ganske tverrvendt i forhold til resten av sentrumsklyngen i Korshavn. Utvendig, 

manuelt sprinkleranlegg for påkobling av brannvesenets slanger kan bidra til at båthuset kan 

fungere som en brannbarriere mellom bygningene ved butikken og de representative husene på 

eiendommene Korshavn 17 og Korshavn 19. 

 

Vannkummen ved Korshavn kapell er ikke så langt unna båthuset. Det kan vurderes om en 

stikkledning til båthuset kan danne grunnlag for et automatisk fasadesprinkleranlegg i stedet for 

et manuelt anlegg som er avhengig av vannforsyning via brannslanger.  

8.2.3 Fast monterte vannvegg-dyser 

Vannvegg-dyser kan, som nevnt i kap. 7, monteres på fast monterte rørsystemer. Slike anlegg 

benyttes normalt til å beskytte en fasade, som utsatt for varme fra brann i nabobygg. Systemet 

kan også monteres på loft, som overtenningsvern ved brann inne i et bygg.  

 

Rørene etableres vanligvis som tørre systemer, med påkoblingsstusser for brannslanger på 

utsiden av bygget. Sprededyser må plasseres hensiktsmessig, i forhold til spredediameter som 

kan oppnås med tilgjengelig vanntilførsel. 

 

Fast montert system med sprededyser er vurdert som aktuelt alternativ til fasadesprinkling av 

båthuset (nevnt i foregående kapittel) i sentrumsbebyggelsen av Korshavn. En nærmere 

gjennomgang kan også vise at installasjon på loft i enkelte bygninger som overtenningsvern kan 

være hensiktsmessig. 

 

   

Figur 23 Fast montert fasadebeskyttelse (t.v) og loftsbeskyttelse (t.h). Kilde www.waterwall.no.  

http://www.waterwall.no/
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8.3 Automatisk brannalarmanlegg og røykvarslere 

Automatiske brannalarmanlegg, med direkte overføring av alarm til brannvesenets 

nødalarmsentral, vurderes å ha større betydning begrensning av brann i bygningsmasse, som er 

lett å komme til, enn i bygg som ligger mer perifert og er vanskelige å komme til. 

 

Selv om innsatstiden er lang, kan et brannalarmanlegg ved ellers gunstige omstendigheter (vind 

m.m.) bidra til at en brann kan avskjæres av brannvesenet før store deler av en husklynge går 

tapt. Dette forutsetter at det ligger til rette for å manøvrere brannbiler og utstyr inn på området 

nær de brannutsatte bygningene. 

8.3.1 Brannalarmanlegg i sentrumsklyngen i Korshavn 

Risikoer nr. 1, 2 og 4, Korshavn 

Selv om bygningsmassen i sentrum av Korshavn er av varierende kulturhistorisk interesse, er 

sentrumsklyngen et viktig utgangspunkt for aktiviteter og kulturturisme i uthavnene. I tillegg 

utmerker Korshavn 17 og 19 seg som spesielt representative for uthavnen. Ut fra vurdert risiko 

bør husene i sentrumsklyngen utrustes med automatisk brannalarmanlegg med direktevarsling til 

brannvesenets nødalarmsentral.  

8.3.2 Brannalarmanlegg i skolebygget på Sæløer  

Risiko nr. 3, Sæløer 

Et brannalarmanlegg vil ikke alene være i stand til å begrense skadeomfanget ved brann, med 

tanke på den lange innsatstiden til brannvesenet. I kombinasjon med et slokkeanlegg er det 

imidlertid viktig at anlegget overfører brannalarm direkte til brannvesenets nødalarmsentral. 

Slokkeanlegget vil kunne dempe brannen og holde den i sjakk så lenge at det er muligheter til å 

redde omkringliggende bebyggelse ved innsats fra lokalbefolkningen og brannvesenet.  

 

Et brannalarmanlegg, som bidrar til tidlig varsel om brann til brannmannskap, vurderes som en 

viktig del av den totale sikkerhetsløsningen for brannvesenet. Tidlig deteksjon av brann er også 

særs viktig når bygget leies ut til overnatting, med tanke på å sikre at personer i bygget tidsnok 

kan komme seg ut av bygget. 

8.3.3 Seriekoblede røykvarslere tilknyttet strømnettet 

Risiko nr. 2 og 17, Korshavn 

Seriekoblede røykvarslere øker sannsynligheten for at folk i huset blir tidsnok varslet til å kunne 

benytte manuelt slokkeutstyr og slokke brannen. Dette vil også bidra til økt personsikkerhet. 

 

Det er en fordel at minst én detektor pr. plan pr. bygning i ulike hus tilknyttes en sentral med 

alarmoverføring til brannvesenets nødalarmeringssentral. Slike brannvarslingssystemer kan være 

basert på trådløs kommunikasjon mellom komponentene i anlegget. 

 

Risiko nr. 2 og 9, Sæløer 

På samme måte som i Korshavn, vil hus med seriekoblede røykvarslere og brannvarslingssystem 

som nevnt for Korshavns del bidra til økte muligheter til å bekjempe brann før konsekvensene blir 

alvorlige for uthavnen.  

8.4 Utvendige alarmklokker/sirener 

Utvendige alarmklokker/sirener tilknyttet et innendørs deteksjonssystem kan bidra til at en 

person i nabolaget hører en alarm og får varslet brannvesenet tidligere enn det ellers ligger til 

rette for. Sett i sammenheng med mulige branndepoter med pumper og utstyr for å utføre 

slokkeinnsats, kan alarm til omgivelsene medføre at konsekvenser av brann blir begrenset. 
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8.4.1 Utvendig alarmorgan på skolebygget på Sæløer 

Risiko nr. 3, Sæløer 

Å varsle omgivelsene på Sæløer om brann i skolebygget, medfører at folk i nærheten kan komme 

til å yte en innsats knyttet til redning og slokking. Utvendig alarmering bør tilknyttes et 

automatisk brannalarmanlegg, som foreslått i skolebygget. Dette må sees i sammenheng med 

brannslanger og utstyr etablert i branndepotet på Sæløer. 

8.4.2 Utvendig sirene på hus i Korshavn syd 

Risikoer nr. 1, 2 og 17, Korshavn 

Utvendige sirener på hus i Korshavn syd kan bidra til at naboer kan få varslet brannvesenet om 

brann og kan komme til og iverksette rednings- og slokkeinnsats. Muligheter til innsats må sees i 

sammenheng med etablering av branndepoter i området. Husklynger med tett trehusbebyggelse 

bør prioriteres mht utvendige sirener/varslingsenheter. 

8.4.3 Utvendige sirener på Sæløer 

Risikoer nr. 1, 2 og 9, Sæløer 

Også husklyngene på Sæløer bør prioriteres mht utvendige sirener e.l. Hus i samme klynge som 

skolebygget og husklyngen innerst i bukta bør prioriteres. 

8.5 Manuelt slokkeutstyr 

Det forutsettes at huseiere har manuelt slokkeutstyr (husbrannslange eller håndslokkeapparat) i 

fritidsboligene sine, slik Forebyggendeforskriften krever. 

8.5.1 Supplerende utstyr for brannbekjempelse 

Risikoer nr. 2, 4, 13 og 17, Korshavn, og nr. 2, 4 og 9, Sæløer 

Det anbefales i tillegg at huseiere får tilbud om branntepper, slokkespray og lignende utstyr som 

effektivt kan stoppe små branntilløp. 

8.6 Brandepoter («brannstasjoner») 

Det er etablert et branndepot på Sæløer, med brannslanger, pumper og annet utstyr for å kunne 

bekjempe brann. Eksisterende branndepot er nærmere beskrevet et annet sted i rapporten. Ved 

brann kan huseiere og andre som befinner seg i uthavnen benytte dette utstyret i forbindelse med 

innsats for om mulig å kunne begrense skadeomfanget av brannen. 

 

I Korshavn er åssiden langs bebyggelsen vesentlig brattere enn på Sæløer. Slik det er i dag, kan 

sjøveien ved nordvestlig vindretning være eneste mulighet til å komme på «rett side» av 

brannen, slik at man kan angripe brannen mot vind-/spredningsretningen. Branndepoter kan 

være avgjørende for å kunne begrense skadeomfanget av brann. Ved vanskelige adkomstforhold 

antas det at også brannvesenet vil kunne nyttegjøre seg utstyret i et branndepot. 

8.6.1 Branndepot ved garasje/snuplass i Korshavn (Korshavn 22) 

Risikoer nr. 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 17 og 18, Korshavn 

Det foreslås å etablere et nytt branndepot i Korshavn, plassert i området der kjøreveien går over i 

gangvei ved Korshavn 22. Denne plasseringen kan ha umiddelbar nærhet til sjøvannsforsyning og 

er et naturlig utgangspunkt for slangeutlegg mot hus og husklynger lenger syd. Utforming og 

utrustning av branndepotet må planlegges mer i detalj. 

 

For dette branndepotet vurderes det hensiktsmessig å etablere fast brannpumpeinstallasjon, med 

påkoblingsstuss på yttervegg for brannslange til sjøvann og uttak på yttervegg med påkobling for 

brannslanger videre mot brannutsatt bygning. 
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8.6.2 Branndepot ved husklynge syd i Korshavn (Korshavn 33-36) 

Risikoer nr. 1, 2, 7, 9, 10, 13, 17 og 18, Korshavn 

I tillegg til branndepot nevnt i foregående punkt, foreslås et nytt branndepot i området ved 

Korshavn 33-36. Et depot i dette området bidrar til at slangeutlegg kan skje fra sør mot 

brannutsatt bygningsmasse i de sydligste husklyngene i Korshavn. Dette kan gi større sjanse til å 

avskjære en brann ved å kjøle fasader eller områder mellom bygninger. 

 

Adkomstmuligheter til et depot i dette området må undersøkes nærmere. Et alternativ er 

båttransport langs sundet til en av bryggene ved Korshavn 33-36. En annen mulighet er å kjøre 

langs Årdalskilen til denne veiens ende og benytte stien gjennom terrenget mellom Årdalskilen 82 

og Korshavn 37. Det er ikke undersøkt hvor framkommelig denne stien er eller om den kan 

utbedres til f.eks. en 4-hjuling-trase. Et tredje alternativ kan være terrenget oppe i åsen, fra 

Bronemyra via Vakttårnheia til bebyggelsen lengst syd i Korshavn. Det er usikkert hvor 

framkommelig dette terrenget er og hvor man eventuelt kan ta seg ned åssiden. 

8.7 Komfyrvakt 

Risikoer nr. 2 og 17, Korshavn, og nr. 2 og 9, Sæløer 

Alle huseiere i Korshavn og på Sæløer bør få tilbud om komfyrvakt. Komfyrrelaterte branner 

utgjør mer enn 1/3 – kanskje opp mot halvparten - av alle årsaker til bygningsbrann. 

8.8 Brannskiller mellom hus 

I tett trehusbebyggelse kan brannskiller mellom hus bidra til at en brann kan avskjæres å hindre 

brannspredning til flere hus. Det vil imidlertid være krevende å etablere brannskiller, uten at 

dette får konsekvenser for bygningenes eksteriør-karakter. 

 

Det er ikke observert steder, der bygningsmessige brannskiller kan oppnås med enkle midler, og 

samtidig redusere brannspredningsfaren betydelig. Det bør likevel undersøkes nøyere om 

brannsikring av gavler e.l. enkelte steder kan oppnås med enkle midler, f.eks blending av vindu 

eller utskiftning av vinduer til høyere brannteknisk kvalitet. 

8.9 Varmedetekterende overvåkingskamera 

Varmedetekterende kameraer kan fåes i mange ulike konfigurasjoner, tilpasset plassering, 

avstand til overvåket objekt og krav til deteksjonsfølsomhet. Dette er nærmere beskrevet i 

kapitlet om oversikt over brannverntiltak.  

 

Deteksjon av brann bør gi alarm direkte til brannvesenets nødalarmeringssentral. 

8.9.1 Varmedetekterende kamera på Sæløer 

Et varmedetekterende kamera bør plasseres på vestsiden av Vågen (bukta), slik at bebyggelsen 

på østsiden og innerst i bukta blir overvåket på best mulig måte. En god plassering kan være på 

en høyde bak Sæløer 24. Plassering og bestykning av slikt utstyr må planlegges mer detaljert. 

8.9.2 Varmedetekterende kamera i Korshavn 

I Korshavn kan et varmedetekterende kamera plassert på Holmen tenkes å overvåke det meste 

av uthavnen på Revøy-siden av sundet. Det må undersøkes nærmere hvilke muligheter det er for 

å montere et slikt kamera på egnet måte, bl.a om det kan monteres tilstrekkelig høyt, slik at 

bygninger og trær ikke skygger for objektene som overvåkes. 
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8.10 Andre tiltak som kan bli aktuelle 

Mer spesialtilpassede brannverntiltak krever nærmere undersøkelser, før man kan ta stilling til om 

de vil være egnet til å redusere brannrisikoen. Tiltak, som kan bli aktuelle, er belyst i det 

etterfølgende. 

8.10.1 ATV e.l. 

ATV e.l. kan ha en nytteverdi ved brann, dersom terrenget i aktuelt område tilsier at 

fremkommeligheten med denne type kjøretøy er vesentlig mer effektivt enn å ta seg frem til fots. 

Rask transport med ATV krever et lett terreng eller skogsstier/kjerreveier.  

 

Nytten av ATV e.l. må også sees opp mot alternativer med båter eller joller til å transportere 

mannskap og utstyr til brannutsatt bygningsmasse. Småbåter på sjøen vil imidlertid ikke kunne 

brukes i uvær og sterk vind. 

 

ATV bør i første rekke inngå i brannvesenets beredskap, siden slike kjøretøy ofte er egnet ved 

bekjempelse av skogbranner. Et slikt kjøretøy kan tenkes ha en nytte ved en vegetasjonsbrann 

nær uthavnene. I denne omgang anses likevel en egen ATV e.l. som lite formålstjenlig å ha 

stasjonert i Korshavn eller på Sæløer.  

8.10.2 Slukkerobot 

En slukkerobot kan fjernstyres og sendes inn på steder hvor det er for risikofylt for mannskap å ta 

seg inn. Dette kan være trange smug mellom bygninger i brann, der roboten kan kjøle fasader. 

Den kan også kjøres til et oppstillingssted og fungere som vannkanon. 

 

Vurderingen er foreløpig at slukkeroboten vil være for tidkrevende å manøvrere i posisjon for 

slokking av brann i bygninger i Korshavn eller på Sæløer. Den vil også ha en viss brukerterskel, 

med tanke på fjernstyring av både kjøretøy og slokkeutstyr. Det er i første rekke brannvesenet, 

som bør vurdere egnetheten. 

8.10.3 Portabel vannkanon 

En portabel vannkanon må transporteres til en posisjon egnet for kjøling av brannutsatt bygning. 

Bruk av vannkanon kan frigjøre mannskap ved ressursknapphet.  

 

Ved beboerinnsats kan vannkanon være et redskap for beboere eller tilfeldig involverte personer.  

8.10.4 Fritidsbåter 

Korshavn Rorbuer har utleie av småbåter, som del av sin virksomhet. Disse båtene kan være 

egnet til å transportere mannskaper og utstyr til brannutsatte bygninger uten veiforbindelse. 

Dette gjelder særlig dersom bygningsbrannen sperrer muligheten til å forsere brannen på land og 

angripe/avskjære brannen fra motsatt hold. 

 

Det bør etableres avtaler om at ledige båter kan rekvireres ved nødsituasjoner. Viktig i denne 

sammenheng er at tyverisikring o.l. ikke blir til hinder for at båtene raskt kan tas i bruk.  

 

Brannvesenet har egen båt på henger i beredskap på hovedstasjonen i Mandal. Det er 

utsettingsmuligheter to steder i Korshavn, se etterfølgende bilder. 



Rambøll – Brannsikringsplan Korshavn og Sæløer 

 

  

 

60/64 

Følgende slippmuligheter finnes i båthavn vest og nord for Korshavn rorbuer.  

Figur 24 Oversikt over slipper i Korshavn til utsetting av båt.  

8.10.5 Veier og stier 

Skogsveier og turstier kan øke den beredskapsmessige fleksibliteten i uthavnene, med tanke på 

adkomst til eiendommer uten veiforbindelse. Gangveier gjennom bebyggelse i Korshavn og på 

Sæløer er smale og kan lett bli sperret av eventuell bygningsbrann. Andre skogsveier og stier kan 

bidra til at mannskap og utstyr lettere kan fraktes «rundt» brannen. 

 

Potensielle fordeler med flere veier og stier gjelder særlig ved innsats i bebyggelsen syd i 

Korshavn, der husklyngene er nokså «klemt» mellom sjøen og åssiden. I åssiden er det vanskelig 

å ta seg frem. 

8.10.5.1 Turstier og traseer 

Risikoer nr. 1, 2, 6, 7, 9, 10 og 17 i Korshavn 

Som et langsiktig tiltak kan det undersøkes nærmere om stier i ytterst i Korshavn kan utbedres, 

eller om det ligger til rette for nye traseer. Sti-forbindelsen mellom Årdalskilen og den sydligste 

bebyggelsen i Korshavn er diskutert, men vurderes pr. i dag som lite aktuelt å gjennomføre. 

8.10.6 Avfallscontainere 

Brann i avfall er lite fremtredende som årsak til bygningsbrann. Dagens løsning i Korshavn, med 

avfallsbeholdere i plast som betjener husene langs gangveien i Korshavn, er ikke vurdert som 

risikofylt.  

 

Usikkerhet med vurderingen og eventuelle miljøbetingede forhold knyttet til folks adferd, kan 

likevel medføre en fare for at avfallsbeholderne settes fyr på og brukes som antennelseskilde til 

en påsatt bygningsbrann. 

 

Risiko nr. 8, Korshavn 

Ved utskiftning av beholdere bør det vurderes om en lukket beholder i metall med tilstrekkelige 

sorteringsmuligheter kan etableres. 

8.10.7 El.anlegg, overspenningsvern, jordfeilbryter og lynavleder 

Dette er installasjoner som bidrar til å redusere brannfaren ved oppståtte feil på el.anlegget og 

ved lynnedslag. 
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Risikoer nr. 1, 2, 3 og 6, Sæløer 

Overspenningsvern og jordfeilbryter bør installeres i hus der det ligger til rette for dette. Ved 

utskiftning av el.anlegg må dette alltid medtas. Utskiftning av gamle el.anlegg bør vurderes 

fortløpende, eventuelt med støtteordninger for dette. 

 

Dette tiltaket er, ut fra vurdert risiko og konsekvens ved brann, vurdert spesielt viktig for Sæløer. 

Man bør imidlertid vurdere tilsvarende installasjoner og utbedringer også i Korshavn. 

8.11 Organisatoriske tiltak 

Sannsynligheten for at brann skal oppstå, kan reduseres med relativt enkle midler. Informasjon til 

huseiere, tidsur for el.utstyr og kontroll med avfall er eksempler på enkle tiltak som kan forventes 

å øke brannsikkerheten. 

8.11.1 Branninstruks i skolebygget på Sæløer 

Det bør utarbeides en instruks for brannsikker bruk av skolebygget på Sæløer. Instruksen bør 

inneholde informasjon om bl.a rømningsveier og slokkeutstyr, først og fremst med tanke på 

personsikkerhet. Det bør også medtas retningslinjer for aktiviteter og forhold som kan medføre 

brannfare, f.eks bruk av levende lys og lading av batterielektrisk utstyr. 

 

Branninstruksen må utformes med i detalj. I en slik instruks er det naturlig å påpeke 

bygningsmassens kulturhistoriske verdi og viktigheten av brannsikker adferd. 

8.11.2 Sjekkliste for huseier ved vinterstengning 

Huseiere bør ha en sjekkliste med huskepunkter i forbindelse med at fritidsboliger forlates for en 

periode, f.eks ved vinterstengning. Enkle punkter, som å sjekke at kokeplater, kaffetrakter, 

strykejern osv er avslått kan inngå i en slik sjekkliste. 

8.11.3 Informasjonskampanjer 

Det bør arrangeres informasjonsmøter e.l. med jevne mellomrom, f.eks. årlig. Informasjon om 

brannvern kan gjerne kombineres med andre temaer i et møte e.l. 

 

Informasjon om brannvern kan også distribueres til velforeningsmedlemmer. 

8.11.4 Tidsur for el.utstyr 

Huseiere bør få tilbud om tidsur o.l. produkter som kutter eller tidsstyrer strømforsyning til et 

produkt eller ladeenhet, som bare skal være i funksjon en kort periode. Dette reduserer 

belastningen på elektrotekniske komponenter i utstyret og forventes å øke brannsikkerheten. 

8.11.5 Brannøvelser for beboere 

Brannøvelser bør gjennomføres periodisk og systematisk. Dette kan husstander gjøre 
både på eget initiativ og på oppfordring fra brannvesen, forsikringsselskap eller 
velforening. Regelmessige øvelser vil gjøre grunneiere og brannvesen forberedt på en 
brann og under disse øvelsene kan man få kartlagt svakheter i beredskapen.  
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9. KONKLUSJON 

Denne brannsikringsplanen er basert på en gjennomgang av eksisterende forhold knyttet til 

brannsikkerhet og en vurdering av brannfarer og risiko i forbindelse med brannfarer. Det er gitt 

en oversikt over branntekniske tiltak og ut fra risikovurderingen pekt på brannverntiltak som kan 

redusere avdekkede brannrisikoer. 

 

Foreslåtte tiltak er ment å redusere sannsynligheten for brann og redusere konsekvenser av 

brann.  

 

Følgende tiltak er foreslått: 

• Brannalarmanlegg med direktevarsling til brannvesenet og om mulig vanntåkeanlegg i 

skolebygget på Sæløer (bør undersøkes nærmere) 

• Varmedetekterende kameraer som overvåker bygningsmasse i Korshavn og på Sæløer og 

overfører alarm automatisk til brannvesenet 

• Etablering av 2 branndepoter i Korshavn, med pumper, slanger og annet utstyr for 

brannbekjempelse 

• Fasadesprinkling, «vannvegg» e.l. av båthuset i sentrumsbebyggelsen i Korshavn 

• Mobile dysetårn til utplassering mellom to bygninger ved brann 

• Seriekoblede røykvarslere, felles brannvarslingssystemer med alarmoverføring og 

utvendige varslingsenheter på hus i Korshavn og Sæløer  

• Brannalarmanlegg med direktevarsling i bygninger i sentrum av Korshavn 

• Komfyrvakter anbefales i alle fritidsboliger 

• Modernisering av el.anlegg inkl. overspenningsvern, lynavlederanlegg mv. 

• Organisatoriske tiltak; informasjonskampanjer, branninstrukser, sjekklister, brannøvelser 

o.l.  

 

Andre tiltak kan også være aktuelle å vurdere nærmere: 

- Oppgradering av yttervegger eksponert for brann i nabohus 

- Skifte plastbeholdere for avfall til avfallsbeholdere i metall 

 

Skolebygget på Sæløer er trukket frem som et objekt som vurderes særlig viktig å brannsikre. 

Brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenets nødalarmeringssentral anbefales. I 

tillegg bør man undersøke mulighetene til å installere et vanntåkeanlegg i skolebygget. Det 

vurderes også viktig å etablere rutiner og instrukser, som bevisstgjør brukere av bygget og gir 

retningslinjer for aktiviteter og forhold som kan medføre brannfare. 

 

Fasadesprinkling av båthuset i sentrum av Korshavn kan bidra til at brann ikke spres fra en del av 

sentrumsklyngen til delen på motsatt side. 1.800-talls husene Korshavn 17 og 19 er vurdert som 

særlig viktig for uthavn-identiteten i Korshavn. Sentrumbebyggelsen for øvrig har stor betydning 

for Korshavn som utfartssted for kulturturisme. Båthuset som «brann-barriere» vurderes 

strategisk i forhold til disse hensynene. 

 

Rørsystem, med dyser som sprer vannet i vifteform, kan være et aktuelt alternativ til 

fasadesprinkling. Normalt vil et slikt vannvegg-tiltak innebære færre dyser og mindre 

bygningsmessige inngrep enn sprinkling av fasadene. Slike systemer kan også vurderes på kalde 

loftsrom i enkelte bygninger.  

 

Vannvegg kan også etableres som et mobilt anlegg, som plasseres mellom to bygninger for å 

hindre brannsmitte mellom dem. 
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Varmedetekterende kameraer kan overvåke mange bygninger og alarmere brannvesenet direkte, 

dersom det oppstår brann i en av bygningene som overvåkes. Siden det er lite folk i uthavnene i 

store deler av året, er det sannsynlig at et varmedetekterende kamera i mange tilfeller vil 

detektere brann før mennesker oppdager brannen. En overordnet vurdering tyder på at et kamera 

i Korshavn og et kamera på Sæløer kan dekke store deler av uthavnene på en god måte. Med 

aktuelle avstander inntil ca 500 meter, kan brann detekteres med forholdsvis små flammer på 

utsiden av huset.  

 

Det er gode erfaringer med lokalt branndepot på Sæløer. Selv om innsatstiden er kortere til 

Korshavn, er tilgjengeligheten i bebyggelsen uten kjørevei vanskeligere enn på Sæløer. 

Innsatstiden til Korshavn er likevel lang – forventet ca 35 min. Det er derfor foreslått 2 

branndepoter med utstyr for brannbekjempelse. Personer i området vil kunne bruke utstyret til å 

starte opp innsatsen før brannvesenet kommer. 

 

Seriekobling av brannvarslingssystemer med høy kvalitet vurderes som generelt viktige tiltak i 

uthavnene. Varsling utendørs om brann øker sjansen for at folk i nærheten kan komme til stedet 

for å starte rednings og slokkeinnsats. Dette ses i sammenheng med etablering av branndepoter, 

som forutsettes å inneholde utstyr man kan nyttiggjøre seg i en brannsituasjon.  

 

Komfyrvakter vurderes som et viktig tiltak i fritidsboligene generelt, siden branner relatert til 

komfyr/matlaging er overrepresentert i årsak-statistikken.  

 

Organisatoriske tiltak er også viktige for å redusere brannrisikoen. Bevisstgjøring og informasjon 

bør prioriteres sammen med rutiner og instrukser vedr. brannsikkerhet. 

 

Noen tiltak er nevnt med større usikkerhet rundt nytte/kost-forholdet. Dette gjelder f.eks. 

etablering av brannskiller mellom ulike hus/bygninger, tilpassede kjøretøy til bruk ved brann, 

alternative adkomstmuligheter til hus langs gangveien i Korshavn og ubrennbare avfallsbeholdere. 

Slike tiltak bør utredes nærmere før det konkluderes, med mindre det viser seg lett å etablere 

tiltakene. 

 

Brannsikringsplanen bør danne et godt grunnlag for videre planlegging og prioritering av 

brannsikringstiltak i uthavnene. Det legges til grunn at en handlingsplan utarbeides, der tiltak 

ytterligere utredes, detaljeres og prioriteres. 
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10. KOSTNADSESTIMAT 

 

 

Prioritering: 

 

 

NB! Bygningsmessig brannvern er ikke medtatt i kalkylen, siden brannsikringsplanen legger større 

vekt på tiltak som fasadesprinkler og/eller waterwall vannvegg for å hindre brannsmitte mellom 

bygninger.  

 

Prosjektering, prosjekt- og byggeledelse er heller ikke medtatt i kostnadsestimatet. Disse 

kostnadene kan estimeres nærmere når omfang og type tiltak er fastsatt i en handlingsplan. 

 

Det anbefales å forespørre om anbud på tiltakene i kalkylen før søknad om midler sendes 

vernemyndigheter. Det legges til grunn at kostnadsestimatet revideres til en mer presis kalkyle i 

forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan med valgte tiltak i uthavnene.  

Brannsikringsplan Korshavn og Sælør 1350013678-011

Prioritet Beskrivelse av tiltak Antall Enh. Ca enhetspris Ca kostnad

Korshavn Etablering av branndepot med nødvendig utstyr 2 stk        250 000 500 000

Etablering av brannvarslingsanlegg i samtlige bygg 45 stk          25 000 1 125 000

Overføringsenheter brannvarslingsanlegg 3 stk            8 000 24 000

Etablering av varmedetekterende kamera 1 RS        300 000 300 000

Infrastruktur for varmekamera 1 RS        100 000 100 000

Fasadesprinkling / watervall sentrumsbygg 2 stk          70 000 140 000

Etablering av komfyrvakter 40 stk            4 500 180 000

Utarbeidelse av organisatoriske tiltak 1 RS          20 000 20 000

Modernsering av el.anlegg (overspenningsvern, jordfeilbryter etc) 40 stk            3 500 140 000

Sælør Etablering av brannvarslingsanlegg i samtlige bygg 37 stk  20000 740 000

Overføringsenheter brannvarslingsanlegg 3 stk            8 000 24 000

Vanntåkeanlegg i skolebygget 150 m2               800 120 000

Pumpe og tilførsel for vanntåkeanlegg 1 RS 100 000

Etablering av varmedetekterende kamera 1 RS        300 000 300 000

Infrastruktur for varmekamera 1 RS        100 000 100 000

Etablering av komfyrvakter 30 stk            4 500 135 000

Modernsering av el.anlegg (overspenningsvern, jordfeilbryter etc) 30 stk            3 500 105 000

Lynvernanlegg 1 RS        150 000 150 000

Utarbeidelse av organisatoriske tiltak 1 RS          20 000 20 000

SUM            4 323 000 

Uforutsette kostander ca 20% 864 600

SUM Entreprisekostander eks. mva 5 187 600

Prosjektering, anbudsdokumenter, byggeledelse 0

Prosjektkostnad eks. mva 5 187 600

MVA 25% 1 296 900

SUM Prosjektkostnad inkl. mva 6 484 500

PROSJEKTGrovkalkyle

Pri 1

Pri 2

Pri 3


