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Brannvesenet  -  Kompetansebehov - Brannforebyggende tiltak og tilsyn - NOU
2012:8 - Ny utdanning for nye utfordringer  -  Høring - Riksantikvarens vurdering

Riksantikvaren viser til Deres brev av 16.03.2012 vedr. NOU 2012:8 - Ny utdanning for nye
utfordringer. Som Riksantikvaren ser det, er det stort behov for bedre kunnskaper hos
kommuner og brannvesen om brannsikring av kulturhistorisk bebyggelse.

§13 c-objekter
Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap (DSB) har som en målsetting at branner
med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme. Riksantikvaren
har definert uerstattelige nasjonale kulturverdier som:

• Bygninger fredet iht. Lov om kulturminner
• Bygninger på museene
• Kirker listeført av Riksantikvaren iht. det såkalte Kirkerundskrivet
• Verneverdige tette trehusmiljøer

De ovennevnte bygningene skal ifølge Brannvernloven registreres som særskilte brannobjekter i
kategori § 13 c der brannvesenet skal gjennomføre tilsyn hvert 4 år.

Gjennomforing av tilsyn i § 13 c objekter
Ved tilsyn i § 13 c-objekter skal fokuset være på sikring av kulturverdier i bygninger og
inventar. Det viser seg dessverre ofte at brannvesenet i denne type objekter kun vurderer
personsikkerheten. Brannvesenet har behov for bedre kompetanse ved tilsyn i § 13 c-objekter.
Tilsynspersonellet bør ha bedre kunnskaper om:

• Hvilke bygninger som er § 13 c-objekter
• Hvilke verdier som ligger i disse objektene
• Hvilke krav som skal settes til brannsikring
• Hvordan brannsikre uten å ødelegge kulturminneverdiene

I tillegg til det som blir definert som § 13 c-objekter finnes det mye annen bebyggelse med høy
verneverdi som er et kommunalt ansvar, blant annet bygninger regulert til hensynssoner iht.
Plan- og bygningsloven. Det er viktig at brannvesenet også har kunnskap til å vurdere sikring
av denne bebyggelsen.
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Beredskap i kulturminner
Brannvesenets beredskapsstyrke bør også ha bedre kunnskaper om kulturminner. Ofte
medfører vannskader ved brannslokking større skader en selve brannen slik at verdifulle
kulturverdier kan bli ødelagt. Brannvesenets beredskapsstyrke bør ha kunnskaper om hvordan
slokking kan gjennomføres på en mest mulig skånsom måte med minst mulig vann.
Beredskapsstyrken bør også ha kunnskaper om hvordan verdifullt inventar skal reddes ut.

Vi bidrar gjerne i et videre samarbeid. Om ønskelig kan Riksantikvaren bidra i forhold til
undervisningsopplegg og, i den grad vi har kapasitet, stille med lærerkrefter.

Vennlig hilsen

Harald Ibenholt (e.f.)
seksjonssjef
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