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INNLEDNING
Brannen i Lærdal januar 2014 viste oss alle hvor fort et sted kan endre og miste sin
identitet.
Norge har mange områder med tett verneverdig trehusbebyggelse. Stortingsmelding
41 (2000-2001) definerer det som en nasjonal målsetting at branner med tap av
uerstattelige nasjonale kulturminner ikke skal forekomme. En brann i tett
verneverdige trehusbebyggelse kan spre seg fort og kan medføre store tap både
menneskelige-, miljømessige- og historiske verdier.
Mandal har som flere andre byer med tett trehusbebyggelse hatt sin bybrann.
”Natten mellom 14. og 15. Juli 1810 brøt det ut brann i skipper Nils Thislands hus i
Øvrebyen. Brannårsaken var noe glødende kullbiter som var blitt liggende i
skorsteinen etter baking, og som trolig har antent en tretønne med kull som stod inntil
skorsteinen. Brannen i huset ble oppdraget ved midnatt, men brannvesenet i Mandal
var ute av stand til å begrense ilden, som bredte seg fra hus til hus i Øvrebyen.
Verken brannmannskapene eller utstyret fungerte etter hensikten, ingen av delene
var egnet til å bekjempe en storbrann. På få timer hadde ilden slukt.
73 bolighus (av Øvrebyens vel 100), nesten alle bydelens uthus og sjøboder – og
Halshaug kirke. Lenge var også bebyggelsen av Nedre Mandal truet, men ilden ble
stanset ved fergestedet, der et hus ble revet for å hindre brannen i å legge hele
Mandalssiden i aske."

Bilde 1 – Fra Nordgata

Ut fra beskrivelsen over kan man ane noe av den dramatikken som utspant seg
denne sommernatten i Mandal. Nesten en fjerdedel av Mandals bebyggelse lå i aske.
Det som må kunne sies å være bemerkelsesverdig er at selv om 200-300 mennesker
ble husløse, så gikk ingen menneskeliv tapt på grunn av denne brannen, og det selv
om det ikke fantes automatiske røykvarslere på denne tiden. Det er rimelig å anta at
tid til overtenning var lengre i 1810 enn hva den er i dag, da mengde og utbredelse av

Side 2

syntetiske materialer mer eller mindre var fraværende. Slik kan det tenkes at man fikk
bedre tid til å varsle naboen.
Etter brannen i 1810 ble det vedtatt at den avbrente delen av Mandal burde
gjenreises etter en reguleringsplan. Gatene burde anlegges bredere og mer
regelmessig enn før, og husene bygges opp igjen med bedre brannsikring. I forhold til
brannsikring var det hovedsakelig forhold rundt skorsteiner, bakerovner og smier som
ble vektlagt. Reguleringsplanen ble først godkjent i april 1811 og gjenreisingen av hus
kunne starte. Hoveddelene av gatestrukturen og bygningene som vi kjenner den i
dag, i blant annet Nordgata, deler av Store Elvegate, Klokkerbrotet og ”Torvet”,
stammer fra nevnte reguleringsplan. Bebyggelsen fremstår i dag som tett
trehusbebyggelse.
I alt brannsikringsarbeid er det personsikkerheten som skal ha førsteprioritet;
verneverdige enkeltbygninger og bebyggelse er ikke noe unntak.
Brannsikkerhetstiltak som er rettet mot personvern, er ikke tatt med i denne planen,
men rådmannen understreker at det er en selvfølge at også dette ivaretas i
forbindelse med brannsikring av verneverdig bebyggelse. Personsikkerheten kommer
alltid først.

Formål med planen
Formålet med handlingsplanen er å komme frem til og iverksette effektive
brannsikringstiltak som kan forhindre en ødeleggende storbrann i tett
trehusbebyggelse i Mandal kommune.

Bakgrunn for planarbeidet
Bybrannsikring er utfordrende. De eldre trehusbygningene er oppført i tider med en
annen lovgivning enn dagens krav. Det er derfor varierende nivå på brannsikkerheten
i den tette trehusbebyggelsen. Bebyggelsen kjennetegnes ofte med korte avstander
mellom bygningene, utettet gjennomføringer og takutstikk, dører og vinduer som ikke
tilfredsstiller dagens brannkrav, og store useksjonerte loft som kan medføre en rask
brannspredning.
Bruksområdet til den tette verneverdige trehusbebyggelsen har endret seg gjennom
tidene. Store deler av bebyggelsen er boliger/leiligheter. Mange bygninger er ,
ombygget /seksjonert til flere leiligheter for utleie. Leietagere har ofte ikke forhold til
den kulturhistoriske verdien tett verneverdig bebyggelse utgjør. Det kan være en
trussel på brannsikkerheten.
Den tette verneverdige bebyggelsen i Sentrum, området Tranggata/Gågata og deler
av Store Elvegate består i dag av forretninger og restauranter/puber. Dette i seg selv
utgjør en stor brannrisiko, med høy aktivitet, spesielt i sommerhalvåret, med mange
restauranter, puber, forretninger og et yrende folkeliv.
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Bilde 2 – Et yrende folkeliv i Hesteroa

I dette sentrumsnære området (Tranggata) bor ikke mange personer. Etter stengetid
for puber og restauranter er området nærmest folketomt.
I 2000 iverksatte brannvesenet et brannsikringsprosjekt for Tranggata, området fra
Fiskebrygga ved Sparebanken Sør til Torvet. Bygningene i området er
næringseiendommer. På den tiden hadde 56 % av bygningene brannalarmanlegg
med direkte overføring til brannvesenet. Målsetting med prosjektet var at samtlige
bygninger skulle ha brannalarmanlegg basert på røykdetektering med direkte
overføring til brannvesenet. I tillegg skulle det installeres vanntåkeanlegg på ”kalde”
loft samt fasadesprinkling mellom bygningene som brannvesenet kan påsette vann
ved behov. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom bygningseierne, Mandal
kommune, Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren, UNI-stiftelsen og Brannvesenet.
Brannsikringsprosjektet i Tranggata kom ut med et lite overskudd som kunne
overføres til brannsikringstiltak i den øvrige tette trehusbebyggelsen. Brannvesenet
Sør IKS mener alle områdene med tett trehusbebyggelse i byen bør sikres bedre.
Men Øvrebyen som består av mange store og høye trebygninger bør tiltak prioriteres
først der. På denne bakgrunn ble overskudd brukt til å utarbeide en plan for
brannsikring av Øvrebyen.

Planens avgrensning
Den tette trehusbebyggelsen i Mandal er hovedsakelig oppført på 17 og 1800 tallet,
består av 650 verneverdige bygninger fordelt på områdene Øvrebyen, Sentrum med
Gågata, Støkkan, Sanden og deler av Malmø.
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Bilde 3 – Oversikt over tett trehusbebyggelse iflg www.askeladden.ra. no

Kriterier
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med
Riksantikvaren (RA) gitt ut en veileder om bybrannsikring
(http://www.riksantikvaren.no/filestore/bybrann.pdf) . De samme etater har registrert
rundt 200 områder med tett verneverdig trehusbebyggelse i Norge, med ca.17 000
bygninger. Områdene oppfyller følgende kriterier:
1. Det er gjennomgående trehus i området.
2. Bebyggelsen er verneverdig.
3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også
omfatte nyere trehusbebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier.
4. Et område består normalt av mer enn 20 bygninger.
5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter.
Disse kriteriene har vært utgangspunkt for Mandal kommunes vurdering og valg av
innsatsområde for å bidra til en bedre sikring av verneverdige trehusbebyggelse.
Geografiske avgrensing
Hele den tette trehusbebyggelsen i Mandal innehar store verneverdier som er viktig å
sikre for fremtiden. Kulturminnevernets viktigste oppgave er å sikre bebyggelse mot
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vesentlige endringer i form og uttrykk. Reguleringsplaner er et viktig hjelpemiddel for
kulturminnevernet. Når det gjelder ødeleggelser i form av brann er det andre
virkemidler som må til. Tett trehusbebyggelse har en stor smitterisiko parallelt med at
trange gater gir utfordrende tilgjengelighet med adekvat slokkeutstyr.
Mandal kommune har gjennomført brannsikringstiltak i Tranggata. Denne
handlingsplanen tar for seg Øvrebyen. Videre er målsettingen å få tilsvarende
handlingsplaner for resten av den tette verneverdige trehusbebyggelsen i Mandal
kommune.

UTFORDRINGER
Det er ulike utfordringer knyttet til brannrisiko. Eksempler er overfylte søppeldunker
plassert inntil husveggen, fyrverkeri i sentrum og overfylte loft med gammelt skrot,
kan være en annen utfordring. I tillegg kan leietagere ha et noe mer distansert forhold
til den kulturhistoriske verdien som disse tette trehusbebyggelsene utgjør.
I handlingsplanen grupperes utfordringene i tre hovedkategorier; SØPPEL, BRANN
og BEBOER

Søppel
Erfaring tilsier at brann i søppeldunk med spredning til bygning er et kjent fenomen.
Årsak kan være varm aske fra ovnen/engangsgrill etc som er kastet i søppeldunk og
antenner øvrig søppel i dunken. Et annet fenomen er overfylt søppeldunk med
brennbart stoff, papp etc. som blir antent med vilje. Samme problemstilling er
container som blir plassert inntil bygning i forbindelse med ombygging/oppussing.
Håndtering av søppel er blitt et økende problem i flere av områdene i byen med tett
trehusbebyggelse.

Brann
Et hvert tilløp til brann i tett trehusbebyggelse innehar en stor risiko for spredning. Det
er tett i mellom husene og litt vind kan spre omfanget av en brann raskt. Svært viktig
med rask innsats fra brannvesenet, da fullt utviklet bygningsbrann i tett
trehusbebyggelse raskt kan utvikle seg til kvartalsbrann grunnet svært høy
varmeutvikling.

Beboere
Det er viktig å understreke at det er den enkelte huseier og beboer har ansvaret for
brannsikring av eget hus og eiendom. Beboerne utgjør en stor ressurs med tanke på
brannsikringstiltak og bør motiveres til aktiv deltagelse og involvering.
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Bilde 4 – Fulle containere inntil husveggen

Mandals befolkning består også av beboere med annet opprinnelsesland enn Norge.
Mange kommer fra områder hvor bruk av elektrisitet og ildsted ikke er så vanlig som i
Norge. I tillegg er de kanskje ikke kjent og vant med utfordringer knyttet til det å bo i
tett trehusbebyggelse.
Brannvesenet Sør har i samarbeid med Statlig Asylmottak gjennomført tilsyn med
leiligheter til asylsøkere som har bopel i den tette trehusbebyggelsen

BRANNSIKRINGSTILTAK - GENERELT
Det vil naturlig nok være ulike tiltak som er aktuelle for de ulike områdene med tett
trehusbebyggelse. God brannsikring oppnås også best ved å benytte ulike tiltak.
Beboerinvolvering
Det er viktig å involvere og motivere beboerne med tanke på å unngå branntilløp.
Beboerne må læres opp og motiveres til hvilke utfordringer og muligheter det å bo i
tett trehusbebyggelse er. Skrot og rot på gamle loft er den enkelte beboers ansvar,
men dersom man i samråd med beboerne gjennomfører årlige ryddeaksjoner hvor
containere settes ut i området. Gater og bakrom kan ryddes og feies i samråd med
velforeningen må det legge til rette for at beboerne motiveres til å holde eget område
ryddig og rent.
Avfallssystem
Et svært viktig tiltak for å hindre brann, er en brannsikker avfallshåndtering. En
optimal løsning er nedgravde containere, men dette er også en plasskrevende og
kostbar løsning. Et annet tiltak vil være utskiftning av søppeldunker fra dagens plast
til ståldunker.
Forbud mot fyrverkeri
Fyrverkeri kan være en stor kilde til branntilløp. Et generelt forbud mot fyrverkeri i den
tette trehusbebyggelsen vil kunne være et forebyggende tiltak.
El-tilsyn
Brannvesenet Sør IKS og Agder Energi gjennomfører felles tilsyn, med fokus på
elektrisk anlegg, fyringsanlegg (pipe og ildsted) samt rømningsveier.
Overvåking/branndeteksjon
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IR-overvåkingskamera med varsling til brannvesenets 110-sentral, monteres i
sentrale deler av området. Hensikten er tidlig varsling.
Seksjonering av gamle eneboliger
Seksjonering av gamle eneboliger fører til ansvarspulverisering. Tidligere var det en
huseier som hadde ansvaret for hele bygget og som følte ansvar for hele bygget.
Samtidig var det enklere ved el- og branntilsyn, da det var en huseier å forholde seg
til. Ved seksjonering pulveriseres dette arbeidet. Hvem har det totale ansvaret? En
unngåelse av seksjonering av gamle eneboliger/bygg i den tette trehusbebyggelsen.

HANDLINGSPLAN
Denne planen omfatter brannsikringstiltak for hele den verneverdige, tette
trehusbebyggelsen i Mandal kommune. Målet med handlingsplanen er å sette et
samlet fokus på brannsikringstiltak i hele den tette trehusbebyggelsen i mandal
kommune. Planen deles inn i de ulike områdene, og vil bli oppdatert etter hvert som
arbeidet skrider frem. Utfordringene og mange av tiltakene de samme uavhengig av
lokasjon og geografi, og blir derfor beskrevet generelt i denne planen.
Handlingsplanen skal omfatte følgende områder:


Sentrum med Gågata



Øvrebyen



Støkkan



Sanden



Deler av Malmø

Målsetningen er å gjennomføre kartlegging og tiltak i alle de ovennevnte områdene,
slik at all brannsikring av tett trehusbebyggelse i Mandal kommune er vurdert og
ivaretatt.

Brannsikring – Sentrum med Gågata
I 2000 iverksatte brannvesenet et brannsikringsprosjekt for Tranggata, området fra
Fiskebrygga ved Sparebanken Sør til Torvet. Bygningene i området er
næringseiendommer. På den tiden hadde 56 % av bygningene brannalarmanlegg
med direkte overføring til brannvesenet. Målsetting med prosjektet var at samtlige
bygninger skulle ha brannalarmanlegg basert på røykdetektering med direkte
overføring til brannvesenet. I tillegg skulle det installeres vanntåkeanlegg på ”kalde”
loft samt fasadesprinkling mellom bygningene som brannvesenet kan påsette vann
ved behov. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom bygningseierne, Mandal
kommune, Riksantikvaren, Fylkeskonservatoren, UNI-stiftelsen og Brannvesenet.
Brannsikring av Sentrum med Gågata ansees som ferdig i denne plansammenheng.
Samtidig skal det sies at utviklingen og erfaringer, blant annet fra Lærdal, gjør at
denne delen av den tette trehusbebyggelsen vil bli vurdert på nytt, når de øvrige
områder i Mandal er ferdigstilt.
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Brannsikring - Øvrebyen
I 2010 utarbeidet Multiconsult en rapport vedrørende brannsikring av den tette
trehusbebyggelsen i Øvrebyen med følgende konklusjon:

Figur 1 – Området - Øvrebyen

Brannforebyggende tiltak
Forebyggende tiltak som informasjon og opplæring er blant de minst
kostnadskrevende tiltak som er foreslått, samtidig med at de lar seg raskt
gjennomføre. Effekten er også vurdert å være betydelig. Rekkefølgen på tiltakene er
IKKE prioritert, da vi har vurdert at flere av aktivitetene kan pågå parallelt. Felles for
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de anbefalte tiltakene er at Brannvesenet bør ta rollen som koordinator og pådriver
for å sikre en planmessig gjennomføring.
Blant de vurderte tiltak har Multiconsult følgende anbefaling til prioriterte aktiviteter:
•

Holdningsskapende arbeid/involvering av beboere synes på bakgrunn av
erfaringer andre steder å være nøkkelen til å lykkes med gjennomføring av
øvrige tiltak.

•

Fjerning av avfallsdunker fra fasader/gatemiljø vil være et betydelig bidrag til å
redusere risikoen for påsatte branner. Lokalt renovasjonsselskap må
kontaktes for å vurdere løsninger og mulighet for gjennomføring. I dette
arbeidet kan det også være aktuelt å ta med lokale planmyndigheter for
regulering av områder for felles avfallsinnsamling.

•

Samarbeid med lokalt el-tilsyn/forsikringsselskap må etableres med tanke på
å få kontrollert og utarbeidet eventuelle mangler på elektriske anlegg i
bebyggelsen.

•

Brannvesenet utarbeider innsatsplaner for den tette trehusbebyggelsen.

Brannbegrensende/-bekjempende tiltak
Hovedstrategien for begrensende og bekjempende tiltak er tidlig og riktig varsel i
kombinasjon med riktig/effektivt utstyr for slokking. Multiconsult har i den
sammenheng følgende prioriterte anbefaling:

1. Det monteres trådløst automatisk brannalarmanlegg i bebyggelsen. Bygninger
definert innenfor ”område 1 ” prioriteres først. Dekningsomfang anbefales som
beskrevet i avsnitt 5.2.2.1.
2. Brannvesenet utstyres med skjærslokker og varmekamera for rask og sikker
brannbekjempelse.*
3. Det monteres tørre vanntåkeanlegg på kalde loft i bygninger innenfor ”område
1”. Bygninger med to eller flere etasjer pluss loft prioriteres først. Anleggene
anbefales utført for å kontrollere overtenning (ikke heldekkende). *
4. Basert på vurderinger i brannvesenets innsatsplan (se punkt 5.1.6) anbefales
det montert fasadesprinkling på enkelte fasader med dårlig/ingen
tilgjengelighet for brannvesenets konvensjonelle slokkeutstyr.
5. Varmedetekterende kamera for utvendig overvåkning anbefales som et tiltak
under forutsetning av at løsningen er stabil. Så langt er det vanskelig å
dokumentere via referanser at løsningene er stabile, og vi finner det derfor
vanskelig at det etableres ”et nytt forsøksprosjekt” i Mandal. Vi anbefaler
imidlertid at det holdes kontakt med de kommuner som har kamera montert,
og at det gjøres fortløpende vurderinger av stabilitet. Når det kan
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dokumenteres et tilfredsstillende driftsnivå, anbefaler vi en ny vurdering av
anskaffelse.
Brannvesenet Sør IKS sine merknader til konklusjon
BvS har gjennomført tilsyn med fyringsanlegg i den tette trehusbebyggelsen på linje
med øvrig bebyggelse i regionen. Etter utarbeidelse av brannsikringsrapport for
Øvrebyen ble det inngått samarbeid med Agder Energi om utvidet tilsyn som gjaldt
følgende; elforskriften og et utvidet tilsyn fra BvS som gjaldt fyringsanlegg,
rømningsveier, slokkeutstyr samt spredningsfare av brann via kalde loft.
Erfaring fra tilsynet viser at av 46 boenheter i Amaldus Nielsensgate og Store
Elvegate var det ikke mindre enn 41 utleieboliger. Dette er en utvikling som har pågått
over tid, noe brannvesenet ser på med stor bekymring. Vårt inntrykk er at det er store
forskjeller på kvalitet på brannsikkerheten i utleieboliger, men bygninger som eier selv
bor i, har ofte høyere grad av vedlikehold og fokus på brannsikkerhet samt forståelse
for de utfordringene tett trehusbebyggelse utgjør.
Etter vår oppfatning vil bruk av offentlige midler til montering av brannalarmanlegg i
samtlige boeenheter i Øvrebyen ikke fungere på sikt. Bakgrunn for det er at det
framtidige vedlikehold vil pålegges bygningseier, med den konsekvens at tiltaket kun
vil virke 100 % i en relativt kort periode.
BvS konklusjon
Det monteres flere IR-kamera (varmekamera) for utvendig overvåking av hele
området. IR-kamera må være Mandal kommunes eiendom, slik at vedlikehold og
kontroll kommer inn i ordnet system.

Brannsikring – Støkkan
Kartlegging av risiko og utarbeide plan for brannsikring, skal gjennomføres innen
2015.

Brannsikring – Sanden
Kartlegging av risiko og utarbeide plan for brannsikring, skal gjennomføres innen
2015.

Brannsikring – Deler av Malmø
Kartlegging av risiko og utarbeide plan for brannsikring, skal gjennomføres innen
2015.
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TILTAKSPLANER
Tiltaksplan - Øvrebyen
Tiltak

Oppgave

Ansvar

Frist

Økonomisk
støtte

Søknad til Riksantikvaren om tilskudd til
brannsikringstiltak i Øvrebyen. Prioriterte
tiltak er: 1. IR Kamera, 2 Vanntåkeanlegg, 3
fasadesprinkling

Ordfører/ MB

15.08.14

IR-overvåking

Planlegg, prosjektere og anskaffe IRovervåking for Øvrebyen

MB/BvS

31.12.14

Samarbeid

Etablere samarbeid med Velforening for
Øvrebyen

MB/BvS/Maren

01.10.14

Branntilsyn

Brannvesenet og Agder energi gjennomfører
jevnlige tilsyn med fokus på elektrisk anlegg,
fyringsanlegg, rømningsveier samt fokus på
ryddighet på loft og i smau, i Øvrebyen.

BvS/AE

Løpende

Rydding

Etablere fast årlig rutine i samarbeid med
Maren/MB/
Velforening for rydding og samling av søppel i
Velforening/BvS 01.01.15
felles container i Øvrebyen

Innføre
ståldunk

Bytte fra plastdunker til ståldunker i Øvrebyen

Maren

Innen
2015

Forbud mot
fyrverkeri

Innføre generelt forbud mot fyrverkeri i
sentrum + radius rundt?

BvS / Bystyret

31.12.14

Beboere i
Øvrebyen

Kompetanseheving og opplæring i
brannsikring for beboere i Øvrebyen

Velforening/BvS Innen
2015

Seksjonering

Unngå seksjonering av gamle eneboliger i
områder med tett trehusbebyggelse

Bystyret /
Teknisk
forvaltning

Videre
framdrift

Utarbeide handlingsplan for brannsikring av
øvrige områder med tett trehusbebyggelse i
Mandal kommune

MB / BvS

31.12.14

Innen
2015
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VEDLEGG
Vedlegg

-

Tittel

A

-

Rapport Multiconsult, «Vurdering av tiltak for brannsikring» i
Øvrebyen, datert 14.01.2010.

B

-

Veileder i Bybrannsikring, Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap og Riksantikvaren
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