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Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk
forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav
på campingplasser
Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og
avstandskrav på campingplasser
Hallingdal brann- og redningsteneste (HBRT) har følgende kommentarer til høringsnotat av 15.03.2019
«Brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser»:
1. Er en overgangsperiode vurdert? Dette vil være en utfordrende fase for involverte parter. Det er lagt vekt på
viktigheten av forutsigbarhet og likebehandling, og da bør dette tydeliggjøres.
2. «Høringen tar sikte på å løse problemstillinger knyttet til faren for brannspredning på campingplasser
regulert til campingformål». Mange campingplasser er ikke regulert til campingformål, hva med disse?
Kan vi vise til endringen eller må området først omreguleres til campingplass før kravene gjelder?
3. Campingenhet større enn 75 m2: Da skal avstanden være 8 m eller minimum 4 m hvis det er
branncellebegrensende bygningsdeler mellom campingenhetene. Forstår vi det riktig?
4. Hvorfor er avstandskravet blitt på 4,0 m fremfor de avstander som er presisert i rapport fra SP Fire
Research AS, og som sier at det i tillegg bør legges inn en ekstra sikkerhetsfaktor/margin (både for økt
brannenergi i dagens campingenheter i tillegg til vindpåvirkninger) For å forenkle: Hva er det som gjør
avstanden på 4,0 m god nok? Vind er brannvesenets største bekymring ift. risiko for brannspredning på
campingplass. Effekt av vind og direkte flammepåvirkning er ikke inkludert i beregningene. Det virker ikke
som høringsnotatet vurderer dette. Det vises kun til vindens evne til å spre glør og brennende artikler
(flyvebrann). Dette er ikke den eneste virkningen vind har på en brann. Forskjellen vil være stor fra 4 m til 8
m mht. vind.
5. HBRT støtter forslaget om å forskriftsfeste krav til parsellinndeling.
Generelt er HBRT svært positive til endringen og et enklere og tydeligere regelverk.

