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I n n l e d n i n g

Ålesund kommune har mo a midler fra Riksan kvaren l utarbeidelse av en overordnet brannsikringsplan
for te e trehusmiljøer på Aspøya og Nørvøya. Det er 4 områder på Aspøya og 2 områder på Nørvøya som
vist på kart under

1 Verneverdig te trehusbebyggelse med brannsmi eområde i Ålesund. Kart hentet fra www.miljostatus.no.

Brannsikringsplanen er utarbeidet i tråd med DSBs veileder for bybrannsikring. Brannsikringsplanen har
som utgangspunkt å unngå områdebrann. DSB har i denne veilederen de nert en områdebrann som en
brann der mer enn 20 hus kan gå tapt.

Utarbeidelsen av en helhetlig brannsikringsplan har vært et tverrfaglig prosjekt med samarbeid mellom
Vikrsomhet plan og bygning i Ålesund kommune, Ålesund brannvesen og Firesafe AS.
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Forkortelser og 
definisjoner

NB! -registeret Riksantikvarens database for historiske byområder. Nasjonale interesser i 
by.

PBL Plan og Bygningsloven
TEK Byggeteknisk forskrift. Kan både henvises til byggeteknisk forskrift av 1997, 

2010 og 2017 (TEK97/TEK10/TEK17)
VTEK Veiledning til byggeteknisk forskrift. Angitt preaksepterte ytelser.

BEL Brann og eksplosjonsvernloven.
FOB Forskrift om brannforebygging januar 2016.
PRO Ansvarlige prosjekterende foretak som skal dokumenter løsninger med 

ansvarsrett i en byggesak.
KUT
KPR

Kontroll av utførelse
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering.

Særskilte brannobjekter BEL §13Byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor 
brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller 
materielle verdier.

Konflagrasjon Meget stor brann som har en flammefront bestående av flere bygninger 
eller et bredt skogsområde, og som beveger seg fort og går over naturlige 
eller menneskeskapte branngater som f. eks. veier og grøfter.

Brannseksjon Del av en større bygning skilt med seksjoneringsvegg(er) på en slik måte at 
en brann ikke vil spre seg utover brannseksjonen den startet i innenfor et 
gitt tidsrom.

Brannvegg Murvegg/betongvegg med brannmotstand typisk REI 120-M. Brannteknisk 
skille mellom bygninger, utført slik at brann ikke kan spre seg mellom 
bygningene innenfor et gitt tidsrom.



Side:7

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 

Brannalarmanlegg Permanent overvåket og sertifisert installasjon for deteksjon og varsling av 
brann inne i bygninger. 

Bybranndeteksjon Røykdeteksjon i en gruppe bygninger med direkte varsling til vaktsentral. 
Hensikten med bybranndeteksjon er å sikre tidlig slokkeinnsats og er et 
supplement til røykvarslere eller brannalarmanlegg. Denne type deteksjon 
gjelder sikkerhet for bygningsmassen, ikke personsikkerhet, og er derfor 
kun et supplement.

Automatisk slokkeanlegg Anlegg som automatisk slokker eller kontrollerer brann i tidlig fase. 
Eksempelvis gasslokkeanlegg, vanntåke- eller sprinkleranlegg. 

Branncellebegrensende 
konstruksjon

Konstruksjon som ivaretar integritet og isolasjonsevne i 30 eller 60 
minutter.

Brannobjekt Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplag, tunnel, virksomhet, område 
m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier

Risikoobjekt/risikoområde Et risikoobjekt er et objekt hvor brann tilsynelatende har potensiale til å 
bli stor, og der en brann kan ha stor betydning for andre brannobjekt eller 
vegetasjon i nærheten. 

Brannskall Brannskallet er det ytterste materiallaget på bygningskroppen. Ett tett 
brannskall reduserer faren for at utvendig brann spres inn i bygget. 

Flyvebrann Brennende partikler som transporteres i luften eller faller ned, og som kan 
antenne andre brennbare materialer. 
Sekretariat for Registrering av Faste Kulturminner i Norge.

Infrastrukturtiltak Infrastrukturtiltak er tiltak mot konflagrasjon under kommunens 
ansvar. For eksempel. brannvesenets innsatsplaner, vannforsyning, 
overvåkningskamera o.l. 

Konveksjon/varmestrømning Transport av varmeenergi når væsker eller gasser strømmer. 
Brannspredning som følge av spredning av røyk og branngasser.  
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04 
Målsetting

4.1 Mål for brannsikring

«Ikkje sidan Ålesund brant» er et vanlig uttrykk å bruke når en vil forklare at en hendelse er unik eller 
uvanlig.

På slutten av 1800-tallet var det en større bybrann i Norge nesten hvert eneste år. Likevel var omfanget av 
brannen i Ålesund i 1904 helt unikt. Det blåste storm med orkan i kastene, og da brannen først fikk ordentlig 
tak og begynte å spre seg fra bygning til bygning, var det ikke mulig å stanse den. Da ilden ga seg på lørdag 
ettermiddag hadde det brent i 15 timer, og brannen hadde da spredt seg fra området ved Nedre Strandgate 
39 til Borgundvegen 37. Omtrent 850 hus hadde brent ned.

Murtvangloven ble innført i hele Norge som følge av denne brannen, og har gitt Ålesund den typiske 
jugendbyen i sentrum. Men hvis en brann skulle oppstå i dag, og værforholdene skulle være like ugunstige 
som i 1904, har vi ingen garanti for at ikke en lignende storbrann kan bli et faktum. Brannen i Lærdal 2014 
spredte seg til minst 60 bygninger selv om brannvesenet var klar til innsats få minutter etter at brannen ble 
varslet.  
Ålesund har mye tett trehusbebyggelse både fra før og fra rett etter brannen i 1904. Formålet med denne 
planen er å kartlegge brannsikringsbehov og tiltak for å kunne begrense og slokke branner i disse områdene.

 

4.2 Formål og mandat

Brannsikring krever organisering, og derfor må det utarbeides en plan for hvordan bebyggelsen skal sikres.
En brannsikringsplan utarbeides for å identifisere risiko, kartlegge tilstand på et overordnet nivå samt 
beskrive tiltak som øker brannsikkerhetsnivået i planområdet. En brannsikringsplan for et område med tett 
trehusbebyggelse vil inkludere både forebyggende og skadebegrensende tiltak. Tiltakene kan både være av 
beredskapsmessig, teknisk og organisatorisk art. 
 
Eldre trebygninger er oppført i tider med andre krav enn i dagens lovverk, og det kan derfor være
svært varierende nivå på brannsikkerheten i tett trehusbebyggelse. Om det skulle oppstå brann i et
område med tett trehusbebyggelse, er faren stor for at den kan spre seg til flere bygninger. Dermed 
kan en ødeleggende storbrann (områdebrann) utvikle seg, og uerstattelige kulturminner kan gå tapt. I 
Ålesund har vi 6 slike områder med tett trehusbebyggelse. På grunn områdenes antikvariske verdi og deres 
miljøkvaliteter, kan ikke disse erstattes av ny bebyggelse. 

Etter brannen i 1904. Trehusene på Aspøya ble spart av brannen og mange står igjen, men de to til venstre for 
kirken er dessverre blitt revet i ettertid.
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4.3 Omfang

Rapporten omhandler 6 områder i Ålesund som er definert som tette trehusmiljøer. Disse er:
• Ringgata
• Vestre treby
• Midtre treby
• Molja
• Nordre treby
• Klipra

Hvilke bygg og gater som inngår i de forskjellige områdene er nærmere beskrevet i kapittel 10. 

Vurderinger og anbefalinger som fremgår i denne rapporten gjelder utelukkende utvendige forhold med 
tanke på bygningers fasader, tilbygg, plassering på eiendom, avstand til nabobygninger, samt planer og 
regulering av de nevnte forholdene. Branntekniske forhold for de enkelte bygningene (f. eks. brannteknisk 
inndeling, rømningsveier, branndeteksjon og slokkesystemer) inngår ikke som del av dette oppdraget. 
Ansvaret for disse detaljene er tydelig regulert i BEL og FOB, og skal slik sett være ivaretatt av bygningseier.

Det bør utarbeides mer leservennlig utgave av denne brannsikringsplanen der utfordringer og anbefalte 
tiltak kommer frem på en kortfattet måte.

4.4 Målsetning

Denne brannsikringsplanen er utarbeidet med en ambisiøs målsetning. Planen går lengre enn DSBs veileder 
som beskriver en områdebrann som en brann der flere enn 20 hus går tapt. 
Dette er ikke en akseptabel risiko i Ålesund. 

Brannsikringsplanen for Ålesund har følgende målsetning:
• Unngå brann hvor flere enn to brannobjekt er involvert.
• Redusere sannsynligheten for brannspredning fra et byggverk til ett eller flere nabobygg.
• Tilrettelegging for brannvesenet innsats.
• Motivere og øke bevissthet knyttet til brannsikkerhet hos innbyggere.
• Anbefale tiltak som gir tilfredsstillende brannsikkerhet, men med minst mulig inngrep i området.
• Øke andel av brannobjektene i områdene som tilfredsstiller FOB §8.

Brann i Sundgata tirsdag 7. april 2020. Brannvesenet klarte å slukke brannen før den fikk spredt seg til andre bygninger. Brannmuren 
mot nabohuset, også dette i tre, var i god stand, og dette huset fikk ikke alvorlige skader. 
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05
Ålesunds historie

5.1 Om Ålesund kommune

Før det sto så mye som en husklynge i Ålesund, hadde man bygget fire kirker i Borgund. Da Hellig Olav 
besøkte området i 1028 la han til i Steinvågen, og ikke i selve Ålesund. Men det gikk nedover med Borgund 
kaupang fra 1300-tallet, og stedet lå trolig øde på 1500-tallet da noen kjøpmenn slo seg ned i Ålesund på 
grunn av de gode havneforholdene. I 1837 ble byen en egen kommune som fikk stadig mer areal, og i 1968 
ble Ålesund og Borgund kommuner slått sammen til nye Ålesund kommune. 

Ålesund kommune hadde i 2019 ca. 46 000 innbyggere. Etter sammenslåing med Skodje, Ørskog, Haram og 
Sandøy kommuner i 2020 har Nye Ålesund kommune ca. 65 000 innbyggere. Ålesund sentrum har omtrent 
like mange innbyggere i dag som da byen brant i 1904, da mellom 10 000 og 12 000 personer ble husløse. 
Dette til tross for at det er mange flere, og større, boliger på Aspøya og Nørvøya nå enn for hundre år siden. 
Etter at bilen ble allemannseie på 60-tallet har mange flyttet til eneboliger utenfor byen.
Brannen i 1904 har vist at kombinasjonen mellom tett trehusbebyggelse og kraftig vind kan resultere i 
branner som er svært vanskelige, og i verste fall kanskje umulige, å kontrollere. Bybrannen førte til at 
Murtvangloven ble innført i alle norske byer, og til at Ålesund fikk sitt berømte sentrum i jugendstil, som er 
regulert til bevaring. Men det er dyrt å bygge i mur, og øst, vest og nord for bygrensene vokste det frem en 
treby der husene sto så tett som mulig i forhold til datidens bygningslover. 

Gamle kart viser en by med god avstand mellom husene, der uthus nær eiendomsgrenser ofte er bygget i 
mur. I bygningsarkivet finner vi likevel dispensasjoner fra kongen til å bygge trehus der det egentlig ikke er 
lov.

Brosundet i 1894. Foto av Knud Knudsen. 



Side:14

BRANNSIKRINGSPLAN
 Ålesund kommune 

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 

5.2 Kommunens arbeid med vern av historisk bebyggelse

Det er vanskelig å snakke om vern av historisk bebyggelse i Ålesund uten å nevne Helga Stave Tvinnereim 
og hennes Arkitektur i Ålesund 1904-1907 – Oppatbygginga av byen etter brannen 23. januar 1904. Denne 
magistergradsavhandlingen som kom ut i bokform i 1981 har ikke bare inspirert og lagt føringer for senere 
vern av byen – den har også bidratt til ny forståelse for verdien av jugendbyen. 

Ålesund sentrum – og dette gjelder både murbyen og trebyen – hadde i stor grad fått stå til forfall etter 
andre verdenskrig. Ikke alle så poenget i å ta vare på gamle, upraktiske hus når det var enklere og billigere 
å rive. Det nye var moderne, det gamle ofte avleggs. På 70-tallet endret holdningen seg. Rønnebergvillaen 
ble revet i 1973 under sterke protester, og rådhuset bygget på tomten i 1983. Stave Tvinnereims avhandling 
kom ut i 1981, og man satte i gang arbeidet som resulterte i områdereguleringen av Ålesund sentrum av 
2000, og den tilhørende verne- og byformingsplanen. 

SEFRAK-registrering ble gjennomført i årene 1975-1995. Navnet er en forkortelse for Sekretariatet for 
Registrering av faste kulturminner. På kart vises registrerte bygninger med rød trekant hvis de er fra før 
1850, og med gul hvis de er fra før 1900 og i noen tilfeller tidlig 1900-tall. SEFRAK-registrering gir ikke 
automatisk noen vernestatus, og også bygninger uten SEFRAK-trekant kan ha verneverdi. Bygninger fra før 
1649 er automatisk fredet, mens fylkeskommunen skal uttale seg om ombygging eller riving av bygninger fra 
før 1850. 

I dag er det kommunene som har ansvaret for bevaring under plan- og bygningsloven (dvs. ikke-fredete 
bygninger og kulturmiljøer). Kommuner kan regulere områder som hensynssoner i plan, eller visse 
kategorier av bygninger eller andre objekter, for eksempel i en kulturminneplan. Men uansett om en 
bygning har vernestatus i plan eller ikke, kan en bygning vurderes som verneverdig hvis den oppfyller 
visse kriterier, blant annet representativitet, arkitektonisk verdi, om den er del av et bygningsmiljø og 
andre kriterier. I byggesaksforskriftens § 19-3 beskrives kriteriene som skal legges til grunn for å vurdere 
verneverdi også når en bygning ikke har noen formell vernestatus i plan. 

Klipra i 1869, foto av Edward Backhouse Mounsey
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De eldre trehusene i Ålesund er SEFRAK-registrert, og Molja og Molovegen ble valgt som kommunens 
tusenårssted i 1999. Man har derfor lenge vært klar over trebyenes verdi som kulturminne. Det er vedtatt 
strenge reguleringsbestemmelser for den eldre trehusbebyggelsen på Klipra, men hvis vi ser bort fra dette 
har ikke kommunen hatt noen vernebestemmelser eller hensynssoner egnet til å bevare trehusbebyggelsen 
før kommuneplanens arealdel 2016-2028 ble vedtatt i 2017. Planens temaplan 4 Kulturminner -miljø og 
–landskap identifiserer deler av Aspøya og Nørvøya som områder der kulturminneverdier må kartlegges 
før nye tiltak kan iverksettes. I disse områdene, eller hensynssonene som vises på kartene i kapittel 7er 
det derfor tiltak som vindusutskifting og andre fasadeendringer, tilbygg og påbygg dispensasjonspliktige. 
Kommunen kan derfor stille betingelser og dermed påse at kulturminneverdier ikke går tapt før de er 
kartlagt og reguleringsbestemmelser som verner om arkitektoniske og historiske verdier blir vedtatt. 

I DIVE-analysen for Aspøya, utarbeidet med støtte fra Riksantikvaren i 2017 (som del av arbeidet med 
områdereguleringen av dette området) gjennomførte man en vurdering der noen områder og bygninger 
som ikke hittil hadde vært registrert som verneverdige, ble identifisert.

Før denne brannsikringsplanen ble utarbeidet foreslo virksomhet plan og bygning å inkludere seks områder 
i Ålesund sentrum i Riksantikvarens kart over tett verneverdig trehusbebyggelse med brannsmitteområder. 
Forslaget ble akseptert, og det har dermed vært mulig å få tilsagn om midler til denne brannsikringsplanen. 

Denne brannsikringsplanen vil være et viktig verktøy i forbindelse med områderegulering av de delene 
av den tette verneverdige trehusbebyggelsen som ennå ikke er regulert (Ringgata, Vestre treby og Midtre 
treby). Ved hjelp av reguleringsbestemmelser vil det være mulig å begrense eller forby tiltak som øker faren 
for brannspredning, og stille krav til bedre brannsikring i forbindelse med nye tiltak. 

Molovegen, foto av Håkon Haug fra 1940
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Planer og regulering
Kommuneplanens arealdel 2016-2028 gjelder for alle områder. Brann inngår som tema i kapittel 7 som 
omhandler teknisk infrastruktur, klimatilpasning, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet. Ifølge § 7.1. skal 
alle reguleringsplaner ha en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. Pbl § 4-3. Det er også krav til tilstrekkelig 
slokkevannkapasitet ved alle utbygginger for å dekke brannvesenets behov.

Av de 6 områdene identifisert som tett verneverdig trehusbebyggelse med brannsmitteområde, er 3 uten 
reguleringsplan. Dette gjelder områdene Ringgata, Vestre treby og Midtre treby. Molja er del av Ålesund 
sentrum, mens det er egne reguleringsplaner for Nordre treby og Klipra. Ingen av disse reguleringsplanene 
og dertil tilhørende bestemmelser inneholder noen krav til brannsikring, avstander og materialbruk utover 
det som fastsettes i byggeteknisk forskrift og kommuneplanens arealdel 2016-2028.
Kommuneplanens arealdel 2016-2028 inneholder en temaplan kulturminner som er relevant for denne 
brannsikringsplanen. De tre uregulerte områdene med tett verneverdig trehusbebyggelse på Aspøya 
(Ringgata, vestre og midtre treby) er delvis sammenfallende med disse hensynssonene. På Nørvøya er et 
lite område på Klipra også regulert til hensynssone. I disse områdene er tillates ikke riving, fradeling eller 
byggetiltak før de kulturhistoriske verdiene er nærmere kartlagt og eventuelt sikret gjennom bestemmelser 
i ny område- eller detaljregulering. Dette medfører at både mindre tiltak (som kan unntas søknadsplikt, mer 
om dette i det følgende) og tiltak som fasadeendringer, utskifting av deler osv. ikke bare er søknadspliktige, 
men også dispensasjonspliktige. Kommunen kan derfor stille vilkår, og sikre de kulturhistoriske verdiene i 
forkant av en områderegulering. 

Arbeidet med områderegulering av de tre uregulerte områdene på Aspøya er påbegynt. Det vil bli 
utarbeidet ROS-analyse for dette området. Dette er ikke blitt gjort for de områdene som allerede er regulert 
fordi det ikke var krav til en slik analyse på tidspunktet da planene ble utarbeidet. 

Teknisk forskrift (TEK-17) er derfor det viktigste verktøyet for brannsikring av nye tiltak. § 11-6 fastslår 
at: «Byggverk som medfører særlig stor sannsynlighet for spredning av brann, enten i seg selv eller ved 
virksomheten som er i dem, skal prosjekteres, utføres og sikres eller plasseres slik at den særlig store 
sannsynligheten for brannspredning til andre byggverk reduseres til et akseptabelt nivå.»

Plan- og bygningsloven ble revidert i 2015, og mange mindre tiltak som uthus, mindre tilbygg, plattinger 
og levegger ble da unntatt søknadsplikt. Slike tiltak må oppfylle kravene og vilkårene som stilles i 
byggesaksforskriften (SAK 10), og spesielt i områdene som er regulert til hensynssone kulturminne er 
det svært lite sannsynlig at selv mindre tiltak kan unntas fra søknadsplikt. Det er viktig at huseiere gjøres 
oppmerksom på dette, og at eventuelle ulovligheter følges opp. 

Tidligere sikringstiltak og planer for sikring av historisk bebyggels
I 1860-årene ble det innført nasjonale bestemmelser om minste avstand mellom trebygninger. På samme 
måte som med arealet, var man usikker på hvor stor avstand som var nødvendig mellom to nabobygninger 
av tre. De bestemmelsene om avstander mellom trebygninger og nabogrense som etter hvert ble gitt i 
lokale byggevedtekter, varierte derfor fra 1 til 8 m. Bygningsloven av 1924 fastsatte minste avstand mellom 
trebygning og nabogrense til 4 m, men avstanden kunne med byplanrådets samtykke innskrenkes til 2,5 m. 
Slik trebyene i Ålesund fremstår i dag, er det tydelig at kommunen har praktisert krav om 2,5 meter avstand 
til nabogrense (5 meter til nabobygg), og at det skulle bygges brannvegg der avstanden var mindre. Dette 
er gjennomgående i alle områdene som inngår i denne rapporten. Kommunen har slik sett tidligere hatt en 
tydelig plan for brannsikring av trebyene i Ålesund.

Fra Giskegata, 2019. Påbygg og tilbygg har resultert i kort avstand mellom husene. 
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06 
Historisk

6.1 Historisk om brann i tett bebyggelse i Ålesund

Den mest kjente brannen i Ålesund er bybrannen 23. januar 1904, hvor 10.000 mennesker ble husløse og én 
person omkom.  

Akkurat hvordan brannen oppsto ble aldri avklart, men en mistenker uforsiktig omgang med ild. Det som 
gjorde brannen i Ålesund så spesiell er ikke at det tok fyr, men følgene brannen fikk for byen. Dersom man 
bygger trehus tett i et område hvor storm er ganske vanlig, så kan dette få store konsekvenser. Når brannen 
først hadde spredt seg til nabohuset, var det ikke mulig for brannvesenet å stanse den. Normalt ville fjorden 
ha dannet en naturlig branngate mot spredning videre til Nørvøya, men allerede en halvtime etter at den 
første brannen ble meldt, ble det meldt om brann i en sjøbod på den andre siden av Brosundet.  

Et øyevitne fortalte at «Stormen raste med en saadan heftighet at man næsten ikke kunde staa på marken, 
og bygerne tok ild og røk indover byen med en voldsom kraft». Når brannen først hadde nådd Nørvøya, 
spredte den seg både mot øst og nordøst. Utpå lørdag ettermiddag nådde den Borgundvegen, der den ikke 
ble stanset før vinden løyet lørdag ettermiddag. Da hadde brannen herjet i 16 timer. Det sto omtrent 230 
hus igjen i byen. 850 hus hadde brent ned, og mellom 10 000 og 12 000 personer ble husløse.  
Dette var den største brannen i fredstid i Norges historie, og vi må til annen verdenskrig og avsviingen av 
Finnmark for å finne tilsvarende ødeleggelser og antall husløse.  

Ålesund har opplevd flere branner i tett bebyggelse. Spesielt i april 1940 var det hektisk aktivitet for 
brannvesenet, da tyske fly slapp et stort antall brann- og sprengbomber over byen. 

Brannsjefen sa «Tøm loftene! Fyll vannbeholderne!... No er det på høy tid. Brannbomber er allerede brukt 
på mange steder i Norge, og kan når som helst ventes her. Tøm lofta heilt og sett boddørene heilt åpne. Fyll 
vann i stamper og badekar i alle etasjer…» Sunnmørsposten aprildagene i 1940.

Videre opplevde byen et kraftig flyangrep fra de allierte i 1945 som førte til store ødeleggelser.

I perioden etter krigen opplevde Ålesund flere branner i den tette bykjernen. 4. mai 1947 brant det 
i misjonshuset i Kipervikgata 1. 23. februar 1950 var tredje etasje i en bygård fullstendig overtent da 
brannvesenet ankom skadestedet.
En av de største brannene i etterkrigstiden var brannen i J. E. Devolds forretningsgård i Kipervikgata 9 den 4. 
januar 1967. Cirka 100 mann, 3300 meter brannslange og 30 stråler var i aksjon for å få bukt med brannen. 

Opp gjennom tiden har det altså vært mange branner i bygårder, forretningsbygg, lager og annet i den tette 
bebyggelsen i Ålesund.

(Historiene og tidslinjen er hentet fra boken «I fyr og flamme» av Jan Olav Flatmark og Harald Grytten.)

Trehus ved kirken på Aspøya, tidlig på 1900-tallet.
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6.2 Historiske bygningstyper 

Noen steder førte forbudet mot trehus i sentrum til at mange valgte å bygge frittliggende villaer utenfor 
byen, i stedet for å bygge murhus i sentrum. På den ytre delen av Nørvøya og videre innover i landet ble 
det også reist staselige villaer med store hager. Det var hovedsakelig, i det minste i opprinnelig, snakk om 
sommerhus for byens øvre sjikt. Disse bygget også en bygård med forretningslokaler i de nederste etasjene 
og bolig over. Andre steder i landet førte Murtvangloven til at de mest velholdne valgte å bygge eneboliger 
utenfor byen, og at bare de som ikke hadde råd til å flytte ble boende. I Ålesund ga det derimot status å bo i 
sentrum, noe bygningene bærer preg av. 

Selv om det er mange unntak og gråsoner, kan det ikke nektes for at trehusene i områdene like utenfor 
sentrum ikke var fullt så staselige som murhusene i sentrum. Det ble installert vannklosetter i mange av 
husene i sentrum, men i trebyen nøyde man seg lenge med utedo. Da Einar Knudsen beskrev trebyen i 
1930, definerte han den som en arbeider- og småborgerbydel med trehus i 1 ½ etasjers høyde, med full 
etasje under og mange kvister ovenpå, uten hageanlegg. 

De fleste av byvillaene i tre i Ålesund er derfor svært forskjellige fra de staselige herskapshusene med hage 
som ble reist på Oslos vestkant i samme periode. Murhusene har lite tilfelles med for eksempel leiegårdene  
på Oslos østkant, bygget av fabrikkeiere for å skaffe husrom til så mange arbeidere som mulig. Trehusene på 
Aspøya og Nørvøya var som oftest overbefolkede, dårlig isolerte bygninger med tre-fire små leiligheter, og 
det bodde folk i kjeller og på loft. Man delte kjøkken og utedo, og hvis uthuset hadde to etasjer bodde det 
ofte folk der også. Det var ikke uvanlig at det bodde 30 personer i disse husene.

Det står mange hus igjen fra før brannen i 1904, hovedsakelig langs Kirkegata og i området nærmest 
murbyen. Disse husene er av samme type som husene som brant i 1904. De står nærmere hverandre, og de 
har ofte større grunnflate en det som var tillatt etter 1904. Også disse husene kan defineres som bygårder i 
tre, fremfor som eneboliger eller villaer.

Typiske Aspøyhus i Steinvågvegen. Mange av husene i området er fra før brannen i 1904.
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6.3 Brannlovgivning før og nå

Før – Loven av 1845
Tre omfattende branner hadde rammet Trondheim i 1841, 1842 og 1844 og omfanget av disse brannene 
førte til at en felles bygningslov, Lov om Bygningsvæsenet, ble vedtatt for alle norske byer. Loven skulle 
gjelde for alle kjøp- og ladesteder utenom de tre største, samt et mindre belte av bebyggelsen rundt 
dem. Bygningsvesenet skulle bestå av politimesteren, branndirektøren og stadskonduktøren eller en 
«bygningsdyktig mand». Loven forbød trehus på mer enn to etasjer, det var ikke lov å tjærebre hus som 
vendte mot gate, og flere detaljerte paragrafer handlet om piper, deres dimensjoner, feiing, trapper og 
dørbredde. Det var også strenge bestemmelser for brannmurer, arnesteder og kakkelovner.  

Loven av 1896 
Et stort antall bybranner i årene etter 1845, nye byggeteknikker og voksende tettsteder førte til at det 
ble behov for en ny bygningslov. Også loven av 1896 fastslo at trehus kunne ikke oppføres i mer enn to 
etasjer, de skulle ikke ha større grunnflate enn 300 m2 og de skulle adskilles fra andre bygninger enten ved 
brannvegg eller ved et åpent mellomrom på minst fem meter (2.5 meter til nabogrense). Alle bygninger på 
minst to etasjer med minst 160m2 gulvareal skulle ha minst to trapper som begge gikk opp til loft, og alle 
beboelsesrom skulle ha vindu som kunne åpnes, med en lysåpning på minst 1/10 av rommets gulvflate.   

Loven var tydelig på at det måtte være fri passasje mellom husene: «De i forrige og i denne Paragraf 
omhandlede Mellomrom maa ikke benyttes til Oplagssted for Brændbare Sager eller belemres saaledes, at 
Brandvæsenets frie Passage hindres».  Brannvegger skulle rage minst 30 cm over takflaten.  

Fra brannen i Sundgata i april 2020. Huset som brant er totalskadet, men brannmuren har beskyttet nabohuset. 
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Loven av 1904 
Murtvangloven av 1904 er på 6 paragrafer, og reviderer loven av 1896 som med andre ord forblir 
hovedreferansen frem til 1924.
Brannen i Ålesund i 1904 var en av de største i Norge noensinne, og fikk myndighetene til å reagere.
Resultatet ble «Lov om Forbud mod Opførelse af Træbygninger i Landets Byer» som ble vedtatt av 
Stortinget 19. mai 1904. Alle nybygg innenfor bygrensen måtte nå oppføres i mur eller stein, og 
omfattende ombygging av trehus ble gjort ulovlig. Ifølge loven av 1904 var det ikke tillatt å oppføre 
trebygninger innenfor en bys grenser, og eldre trehus i by kunne ikke påbygges eller «undergives 
hovedreparation». 
Kongen kunne gi dispensasjon hvis bygningrådet anbefalte det; 

«For Bydele udenfor de centrale Strøg skal der paa ovenfor angivne Maade træffes Bestemmelse om, i 
hvilken Udstrækning der kan tillades Opførelse av enetages Træbygninger, med Kvist- eller Loftsværelser, 
indtil en Høide af 6 m til Gesimsens Overkant. Saadanne Bygninger med tilliggende Udhus maa til sammen 
ikke indtage større Grundflade end 125 m2 og være adskilt fra nabogrund ved Brandvæg eller en Afstand, 
der mindst udgjør Halvdelen af Høiden af den mod Nabogrund vendende Ydervæg, regnet til dennes 
høieste Punkt, dog mindst 2,5 m».

Det er en kjent sak at denne loven førte til at Ålesund sentrum fikk de enestående murhusene, men også 
trehusbebyggelsen bærer preg av denne loven. Det var dyrt å bygge i mur, og eide man et trehus i god 
stand kunne det derfor lønne seg å holde det vedlike. Loven førte derfor ikke bare til at trehus ble revet 
(hvis forfallet hadde kommet for langt), men også til at de ble godt tatt vare på. I Ålesund ble de fleste 
sentrumsnære trehusene bygget så tett som det var mulig i henhold til loven, dvs. med fem meter mellom 
husene og brannmurer der dette ikke var mulig. Kartutsnittet til venstre nedenfor viser at der man har 
bygget uthus nær nabogrense, er disse ofte bygget i mur.

Nå – Lov om bygningsvesen av 1924 med tilhørende forskrift av 1929 er regnet som et epokeskifte 
for norske byggeregler og måten bransjen skulle tilnærme seg disse. Før den tid var noe av 
hovedintensjonene med bygningsreglene å hindre bybrann, samt å formalisere allmennhetens 
plikt til å hjelpe til ved brann. Lov om bygningsvesen av 1924 med tilhørende forskrift av 1929 satte 
bygningsreglene i system der alle deler av et bygg ble behandlet, alt fra rømningsveier fra boenhet, til 
byggets plassering på tomten, valget av bygningsmaterialer, samt hvilke bygningsmetoder som var egnet. 

Dagens bygningsregelverk (BF85- TEK17) er i grunnprinsippet utformet på samme måte, men har i 
større grad fokus på intensjonen bak hvert krav. Dette er et resultat av stadig utvikling og forbedring av 
regelverket for å sikre fleksibilitet med tanke på nye bygningsmaterialer og byggemetoder. I tidligere 
regelverk var det eksakte krav om tiltak for å hindre brannspredning fra et bygg til et annet. I Ålesund har 
det i lang tid vært krav om at det skal oppføres brannvegg i mur/betong der avstanden mellom byggene er 
mindre enn 5 meter. Ved nyoppføring av en bolig, eller etablering av tilbygg, kan disse oppføres nærmere 
nabobygget enn både 8 meter og 5 meter uten at det nødvendigvis er krav om brannvegg. Hvis bygget 
eller tilbygget kan defineres som lavt byggverk, vil det være tilstrekkelig med en ordinær yttervegg i 
treverk med brannmotstand EI60 (B60). Målereglene gir mulighet for å definere de deler av et bygg som 
grenser mot et annet bygg som lavt byggverk, til tross for at bygget har en størrelse som klart overstiger 
9 meter mønehøyde og ellers vil være definert som et høyt byggverk. På grunn av denne endringen i 
regelverket, vil man i områder der det er etablert brannvegg mellom de fleste byggene, kunne få flere 
tilfeller der bygg blir bygget tett mot hverandre uten at det er krav om brannvegg. 

Dagens regelverk har derimot en rekke krav som vil gi vesentlig bedre brannsikkerhet i de samme 
bygningene, da flere av disse vil kunne få krav om enten brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, eller 
begge deler. Begge disse tiltakene regnes å ha større effekt på den totale brannsikkerheten enn 
hva en brannvegg vil gi. Med bakgrunn i dette, er det viktig at byggesaksavdelingen er observant 
på disse forholdene, og hvilken effekt et nytt bygg/tilbygg vil kunne ha på områdets totale 
brannspredningspotensiale.

Brannslokking i Bergen, 1901 ca. Foto fra Lauritz Bekker Larsens samling
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07 
Beskrivelse av områdene 
7.1. Ringgata 

Antall brannobjekter i område 36
Særkilte brannobjekter 0

Ringgata, området lengst vest på Aspøya, har noen av de eldste trehusene i Ålesund. Det er i dette området 
at Aspen gård, en av de eldste gårdene i området, har ligget. Gården er helt forsvunnet i dag, men det kan 
ikke utelukkes at noe av den eldre bebyggelsen har en eldre «kjerne» som har vært del av Aspen gård.  
Ringgata har variert bygningsmasse, med murhus og trehus om hverandre, og en blanding av eneboliger, 

mindre sameier og store blokker.  

Ringgata: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning. Grønt felt er hensynssone kulturminner som beskrevet i kapittel 5.2
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Hvorfor område er med i prosjektet
Ringgata har bare 6 bygninger som er SEFRAK-registrert, men noen av dem er blant de eldste på øya 
og sannsynligvis eldre enn husene på Molja. Det er dessuten mange bygninger fra 1920- og 30-tallet av 
høy arkitektonisk kvalitet. Et større område av Ringgata er registrert som hensynssone kulturminner i 
kommuneplanens arealdel 2016-2028. 
Bebyggelsen er tett og ligger i en ring rundt en høyde midt på området. Her er det et slags 
«ingenmannsland» med kratt med vanskelig tilkomst for brannvesenet. 

Fra Ringgata. Påbygg, tilbygg og bratt terreng. 

Typisk bruk
Med unntak av noen mindre foretak uten publikumsåpne kontorer eller forretninger er det bare boliger i 
området. Det er ingen butikker i selve området, hvis vi ser bort fra dagligvarehandelen litt lenger øst, ved 
fylkesveien til Hessa.

Spesiell bruk og virksomhet
Det ligger store industribygninger mot nord, vest og sør for området, der det kan forekomme brannfarlige 
aktiviteter. Industrivirksomhetene har også mye utvendig lagring av brennbare materialer og kjemikalier/
brannfarlig stoff. Dette håndteres av brannvesenet gjennom tilsyn.

Ringgata: et av byens eldste hus, vegg i vegg med en blokk fra 1950-tallet. 
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Offentlige reguleringer i området
Området med tett verneverdig trehusbebyggelse er ikke områderegulert, og det samme gjelder områdene 
vest, nord og øst for trehusbebyggelsen. Sør for området ligger Kvennaneset, med Liaaens verft. Dette 
området ble regulert til boliger og kontor i 2011, men det foreligger pr. i dag ikke noen konkrete planer for 
det gamle industriområdet. 

SEFRAK-registrerte bygninger i Ringgata. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort tid etter 1900. Alder er en viktig indikator 
for verneverdi, men også arkitektonisk verdi, strøkskarakter og andre faktorer spiller inn.  Se kapittel 5.2

7.2. Molja

Antall brannobjekter i område 25
Særkilte brannobjekter 3

Molja (nordvest på Aspøya) har noen av de eldste trehusmiljøene i byen og er valgt ut til Ålesunds 
tusenårssted. Molja er del av NB!-området Ålesund sentrum. Alle hus i området er SEFRAK-registrert. Noen 
hus i Brunholmgata, som overlevde bybrannen i 1904, er også inkludert i brannsmitteområdet for Molja. 
Disse husene ligger høyere i terrenget enn selve Molovegen.

Molja: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning. Selv om bare noen bygninger er merket med gult, er hele området regulert til 
bevaring
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Hvorfor området er med i prosjektet
Molja ble inkludert i murtvangsområdet i den nye planen i 1904, men det var her de fleste trehusene 
hadde blitt stående etter brannen. Molja var ikke unik i så måte, da mye av trehusbebyggelsen langs 
Kirkegata og Steinvågvegen også er fra før 1904. Molja har imidlertid blitt tillagt spesiell verdi som et av 
de eldste trehusmiljøene i byen. Området som er identifisert som verneverdig tett trehusbebyggelse med 
brannsmittefare inkluderer også, som tidligere nevnt, trehus rett sør for selve Molovegen.

Typisk bruk
Molja har tradisjonelt vært et område med pakkhus og fabrikker. Det var her Oluf Holm grunnla sitt 
trankokeri, og pakkhusene og trankokeriene står fortsatt. Det ligger fortsatt gamle verksted og bolighus 
langs Molovegen. Dagens bruk er fortsatt en blanding av verksted og boliger, men det er i tillegg mye 
kulturaktivitet i området, blant annet ved Fiskerimuseet og Teaterfabrikken. 

Spesiell bruk og virksomhet
Det er fortsatt industri i Molovegen. Industrivirksomheten er plassert vest i området, mens det er noe 
verkstedsvirksomhet i en bygning midt i Molovegen. Boligene er fortsatt bebodd, og noen industrilokaler er 
ombygget til boliger. Det som kjennetegner området i dag, og som utgjør den største endringen, er det høye 
antallet kulturrelaterte aktiviteter. Fiskerimuseet og Teaterfabrikken er kanskje de best kjente, men også 
Kjell Holms stiftelse, antikvitetshandelen og andre aktiviteter bidrar til å gi området karakter. Kunstfagskolen 
ligger ovenfor selve Molovegen, og er også en viktig kulturinstitusjon i byen.

Offentlige reguleringer i området
Molja er det eneste av de fire områdene på Aspøya definert som verneverdig tett trehusbebyggelse med 
brannsmittefare som er områderegulert som del av Ålesund sentrum. Trehusene er regulert til bevaring 
etter § 21 i reguleringsbestemmelsene, og det stilles strenge krav til nye tiltak og til tilbakeføring i 
forbindelse med utskifting av bygningsdeler. Reguleringsbestemmelsene inneholder ingen bestemmelser 

Molovegen i 1940, foto av Håkon Haug
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med relevans for brannsikring utover § 2 O der det fastslås at i områder for boligbebyggelse kan det forbys 
bygg, anlegg eller annen virksomhet som etter plan- og byggesaksutvalgets vurdering vil føre til ulemper for 
beboerne, så som støy, støv, lukt og brann/eksplosjonsfare.
Det er krav til skifertak (eller materiale hvis farge er tilpasset skifertaket). 
I dette området stilles det strenge krav til estetisk utforming av tiltak både på bygninger og andre elementer 
(lyktestolper og andre gatemøbler), og slike elementer er søknadspliktige.
Det er startet detaljregulering av området rett vest for området, som vil bestå av utfylling av sjø ca. 
105 meter vestover fra bygningen lengst vest på illustrasjonen ovenfor. Her planlegges hovedsakelig 
manøvreringsareal for tungtransport med adkomst vestfra og utendørs lagring av saltsekker, muligens med 
en buffersone med publikumsrettede aktiviteter.

SEFRAK-registrerte bygninger på Molja. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort tid etter 1900. Se kapittel 5.2 for mer 
informasjon om SEFRAK og verneverdi.

7.3.Vestre treby

Antall brannobjekter i område 229
Særkilte brannobjekter 0

Steinvågen eller trebyen vest for Skutvikskaret er litt mindre enn trebyen øst for broen over skaret, 
«Brooklynbrua» på folkemunne. Det er litt færre bygninger fra før brannen i dette området, men også noen 
flotte arbeiderbygninger i sen jugendstil. Det er snakk om fireetasjes trehus med karakteristiske valmtak. 
Flere av dem er i kommunal eie, og er godt vedlikeholdt. Det er mange kommunale utleieleiligheter i 
området.
Omtrent halvparten av bygningene er SEFRAK-registrert, men de kommunale boligene mellom Hessagata og 
Svalbardgata ble ikke inkludert i denne registreringen. Disse boligene, samt andre boliger i Ivar Aasens gate 
som heller ikke hadde blitt SEFRAK-registrert, ble inkludert i hensynssone kulturminner i kommuneplanens 
arealdel 2016-2028. Kartet over tett verneverdig trehusbebyggelse tilsvarer området regulert til 
hensynssone i 2017. Et større område er inkludert som brannsmitteområde. Også i dette området ligger det 
eldre bebyggelse, spredt mellom nyere bygninger og/eller murhus.
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Vestre treby: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning. Grønt felt er hensynssone kulturminner som beskrevet i kapittel 5.2

Hvorfor området er med i prosjektet
Vestre treby er mindre og bygningene er av noe yngre dato enn Midtre treby. Likevel henger områdene tett 
sammen og Vestre treby har mange bygninger av høy arkitektonisk kvalitet. Det er en relativt stor andel 
utleieboliger i området. Også i dette området er det en del uheldige tilbygg og andre endringer, både lovlige 
og ulovlige.

Typisk bruk
I likhet med Midtre treby, har det vært butikker i første etasje i mange av byggene, spesielt langs 
Steinvågvegen. Andre etasjer, også kjeller, har vært og er fortsatt brukt som boliger. I sidegatene er en del 
førsteetasjer bygget om til boligformål. Det er fortsatt flere butikker langs Steinvågvegen.

Boligområdet nærmest Brooklynbrua har mye til felles med bebyggelsen øst for skaret. Området lenger 
vest og sør for Steinvågvegen består imidlertid hovedsakelig av større trehus med arbeiderboliger. Tidlig 
på 1900-tallet bygget verftseierne og kommunen arkitekttegnede bygårder i tre, på 3-4 etasjer, for å kunne 
tilby arbeiderne husrom. Kvartalene med arbeiderboliger i tre lengst vest i området skiller seg vesentlig fra

 
Arbeiderboliger i Svalbardgata fra 1920-tallet
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Arbeiderboliger i Ivar Aasens gate fra 1920-tallet.

de privatbygde småhusene, og er av høy arkitektonisk kvalitet og kulturhistorisk verdi. Midt i området står 
Knutsen-huset, som en gang var boligen til Michael Knutsen, rederen som hadde funnet gull i Klondike og 
som gikk konkurs på 30-tallet. Han eide en stor tomt mellom Steinvågvegen og Kjøpmannsgata, der han 
hadde kontor og båtene hans lå til kai. Etter annen verdenskrig ble tomten tatt i bruk til arbeiderboliger, 
denne gangen bygget av arbeidere som hadde dannet et boligbyggerlag. 
Det er mange kommunale boliger, til dels i trehusbebyggelsen, men også i mange av blokkene som ble 
oppført i tiårene etter annen verdenskrig. 

Spesiell bruk og virksomhet
Det er få virksomheter i området, og de ligger hovedsakelig langs Steinvågvegen. Her ligger også Blåkors 
bosenter. Steinvågen er i all hovedsak et boligområde, med hovedvekt på større sameier og borettslag. 
Det kan antas at det finnes både lovlige og ulovlige utleieboliger i de privateide småhusene. 

Offentlige reguleringer i områder
Steinvågen er ikke områderegulert, med unntak av noen mindre områder som vist på kartet nedenfor 
til venstre. I kommuneplanens arealdel er området regulert til sentrumsformål og boligområder, 
med noe offentlig tjenesteyting. I tillegg kommer temaplan kulturminner, som stort sett tilsvarer 
brannsmitteområdet.

SEFRAK-registrerte bygninger i Vestre treby. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort tid etter 1900.  Se kapittel 5.2 for mer 
informasjon om SEFRAK og verneverdi.
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7.4 Midtre Treby

Antall brannobjekter i område 145
Særskilte brannobjekter 2

Midtre treby er trebyen på Aspøya som ligger mellom Skutvikskaret (ved broen som på folkemunne heter 
Brooklynbrua) og Aspegata, der grensen mellom murtvangsområdet og området regulert til bevaring av 
trebyen går. Det er svært mange eldre hus i området. En betydelig del av disse, spesielt langs Kirkegata og i 
området nærmest Aspegata, er fra før bybrannen. 

Så godt som alle trehusene i området ble SEFRAK-registrert på 90-tallet. Midtre treby er dessuten ett 
av områdene som er registrert som hensynssone kulturminner i kommuneplanens arealdel 2016-2028. 
Bestemmelsene til planen fastslår (§ 17.2): 

«Innenfor område angitt som hensynssone kulturminne/kulturmiljø tillates ikke riving av bebyggelse/anlegg, 
fradeling eller bygge- og anleggstiltak, før de kulturhistoriske verdiene er nærmere kartlagt og eventuelt 
sikret gjennom bestemmelser i ny område- eller detaljregulering». 
Dette gir kommunen mulighet til å bevare trehusbebyggelsen som ikke har noen annen formell vernestatus, 
i påvente av mer detaljerte bestemmelser. 

Midtre treby: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning. Grønt felt er hensynssone kulturminner. De gule bygningene mot øst er regulert til 
bevaring (se kapittel 5.2 for mer informasjon om vern og hensynssoner).

Hvorfor området er med i prosjektet
Midtre Treby er det viktigste området med konsentrert eldre trehusbebyggelse i Ålesund både på grunn av 
antall hus og fordi det på tross av ombygginger og nybygg har bevart en ganske homogen karakter. Området 
er av høy kulturhistorisk verdi, og det er svært sårbart i tilfelle brann. De lovfestede minsteavstandene 
mellom hus er bare i få tilfeller respektert, ikke bare på grunn av gamle uthus men også fordi det er bygget 
en rekke tilbygg og småhus, med og uten tillatelse, i senere år. Det er flere særskilte brannobjekter i 
området.
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Fra Gange Rolvs gate 

Typisk bruk
Det har opprinnelig vært mange butikker i første etasje i byggene i dette området, spesielt langs Kirkegata 
og Steinvågvegen, i sidegatene til disse og i Nedre og Øvre Strandgate. I dag er de fleste av disse butikkene 
forsvunnet, men det er fortsatt en del langs Kirkegata og Steinvågvegen. Området har vokst frem som et 
boligområde med nærbutikker. Tidlig i forrige århundre var det ofte huseier som drev butikken og bodde i 
den beste leiligheten, og som leide ut leiligheter eller værelser i de andre etasjene, inkludert kjeller og loft. 
Noen ganger ble også annen etasje i uthus tatt i bruk til arbeidere på fabrikkene og verftene, sjømenn og 
andre losjerende. Husene hadde ofte utedo, vedskjul og noen ganger vaskerom eller bryggeri. Det bodde 
ofte 30-40 personer i disse husene, som tilfredsstilte kravene i brannloven fra 1896 (maksimal grunnflate 
125 m2, maksimal høyde 6 m). Begrepet om Aspøya som Norges tettest befolkede øy henger nok sammen 
med boligforholdene på øya, spesielt før annen verdenskrig. 

Selv om byspredning og boligbygging har resultert i færre innbyggere og flere boliger i dag, er det fortsatt 
en relativt stor andel utleievirksomhet av små hybler og større boenheter i området. Verftene i Skutvika 
har blitt lagt ned, men det har kommet nye arbeidsgivere på øya som fabrikkene langs øyas sjøside mot 
nordvest, og mange arbeidere søker midlertidige boliger nær arbeidsplassen. Ikke alle utleieboligene er 
forskriftsmessige, og ikke alle leietakerne snakker og forstår norsk. Boforholdene til mange innflyttere kan 
minne om situasjonen tidlig på 1900-tallet, men bebyggelsen står tettere og det er nye utfordringer blant 
annet knyttet til elektriske anlegg og brannbelastningen i moderne boliger. 

Spesiell bruk og virksomhet
Det er utført en del uheldige påbygg og fasadeendringer, men det er også mange godt bevarte hus i denne 
bydelen.

I tillegg til boliger finner vi Frelsesarmeens dagsenter samt kommunale trygdeboliger. Maxbo byggevarer 
med utvendig trevarelager grenser til området med trehusbebyggelse.

Offentlige reguleringer i området
Midtre treby er ikke områderegulert, med unntak av noen mindre områder. I kommuneplanens arealdel 
er området regulert til sentrumsformål og boligområder, med noe offentlig tjenesteyting. I tillegg kommer 
temaplan kulturminner, som stort sett tilsvarer brannsmitteområdet.
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SEFRAK-registrerte bygninger i Midtre treby. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort tid etter 1900.  Se kapittel 5.2 for mer 
informasjon om SEFRAK og verneverdi.

7.5 Nordre Treby

Antall brannobjekter i område 40
Særkilte brannobjekter 0

Nordre treby er et område ikke langt fra den gamle kirkegården i Ålesund. Områdets navn er på folkemunne 
«bak fjellet». Området har nå gjennomfartsvei som er tilknyttet tunellen gjennom Aksla/til Ellingsøya, men 
har tidligere vært mindre tilgjengelig. De aller fleste husene i området er fra tidlig 1900-tall og er stort sett 
godt bevart. Området har ingen form for vern utover SEFRAK-registreringer og registrering som verneverdig 
tett trehusbebyggelse med brannsmitteområde. Det er til dels tung trafikk i området fordi Flatholmen, som 
ligger lenger øst, bygges ut til ny containerhavn/ISBS-terminal.

Nordre treby: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning.
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Hvorfor området er med i prosjektet
Området har en liten, men svært homogen og godt bevart klynge med hus fra tidlig 1900-tall. Det er mye 
industri og til dels tung trafikk i nærområdet. 

Typisk bruk
Området har ligget avsides, «bak fjellet» som det kalles lokalt, og veien inn til området har inntil for få år 
siden vært en blindvei. Veien er så blitt bygget ut slik at den ligger svært tett inntil husene, som ikke har 
fortau eller uterom foran veien. Det er i dag mulig å nå industriområdene via tunellen gjennom Aksla, men 
det er fortsatt tung trafikk i området, også på grunn av industribygningene langs sjøkanten.
Det er derfor naturlig at det ikke har vært mye småbutikker i området, som har bestått nesten utelukkende 
av boliger, også større arbeiderboliger med leiligheter, og pakkhus og verksted langs sjøen. 
Noen av industribygningene langs sjøen har boliger, men her er alle bygninger i mur. 

Spesiell bruk og virksomhet
Området ligger mot et større utmarksområde mot nord-øst.
 

SEFRAK-registrerte bygninger i Nordre treby. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort tid etter 1900.  Se kapittel 5.2 for mer 
informasjon om SEFRAK og verneverdi.

Fra Nordre treby
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Offentlige reguleringer i området
Reguleringsplan for områder nord for Aksla, Sorenskriver Bullsgate – Verpingsvika av 6.2.2003 gjelder for 
området. Områdene som er registrert som verneverdig tett trehusbebyggelse er regulert til boligformål. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til skråtak og til at nybygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelses 
karakter i form, volum og fargevalg og at de samme tilpasninger skal gjøres ved ombygging og opprustning 
av eksisterende bebyggelse. 

Utover dette stilles det ikke noen krav til bevaring av eldre bebyggelse i planen.

7.6 Klipra

Antall brannobjekter i område 184
Særskilte brannobjekter 2

Strengt tatt er det bare den østre delen av området som har fått navnet Klipra som ligger i bydelen 
Klipra. Men reguleringsplanen for området fra Grensegata – der grensen til murtvangsområdet og 
reguleringsplanen for Ålesund sentrum går – til Volsdalsbakken går under navnet Klipraplanen og det 
har derfor vært naturlig å gi området dette navnet. Mye av den verneverdige trehusbebyggelsen ligger i 
realiteten mellom sentrum og Klipra.

Området ble ikke spart av brannen i 1904. Et av unntakene er det berømte Waldehuset som ble stående 
igjen uskadet etter at alle nabohus hadde brent ned til grunnen. 
Deler av dette området er del av Ålesund sentrum, det vil si NB!-området. Det har likevel ikke vært 
murtvang i området øst for Grensegata. 

Klipra: fiolett strek viser den tette verneverdige trehusbebyggelsen, mens den røde viser brannsmitteområdet, dvs. nærliggende 
områder med særlig stor fare for brannspredning. De gule bygningene mot vest er regulert til bevaring. Grønt felt er hensynssone.
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Hvorfor området er med i prosjektet
Nesten alle bygningene i Klipra-området er SEFRAK-registrert og området har gjennom to reguleringsplaner 
(Ålesund sentrum og Klipra) vært gjenstand for vern i form av reguleringsbestemmelser. 
Bebyggelsen er tett og også her er det påbygg og utvidelser som kan gi utfordringer, men omfanget av slike 
tiltak er mindre enn på Aspøya. Mange hus er godt bevart, og i god stand. 
Fra et kulturhistorisk synspunkt er kanskje området litt mindre verdifullt enn trebyene på Aspøya, i det 
minste hvis disse hadde vært bevart bedre eller hvis de ble tilbakeført. Trebyene på Aspøya har mange eldre 
bygninger og deler av områdene er svært homogene og karakteristiske. På den andre siden er Klipra bedre 
bevart, og det kan være enklere å brannsikre området på grunn av grad av vedlikehold og type beboere. 

Vannspringdalen fotografert i 1949 av Håkon Haug

Typisk bruk
Området er i all hovedsak et boligområde, med noe servicenæring.
Klipra er et område med et annet omdømme og boligverdier enn tilsvarende områder på Aspøya. Det er 
ingen særskilte brannobjekter i området.

Spesiell bruk og virksomhet
Det er fraflyttede hus i området i påvente av et større boligprosjekt. Utleie i godkjente og ikke godkjente 
bygninger må påregnes.

Offentlige reguleringer i området
Klipra ble områderegulert i 1991 og det stilles krav til bevaring av den opprinnelige bebyggelsen i 
reguleringsbestemmelsene. Det er også krav til at materialbruk, form og farge skal være i samsvar med 
tradisjonen i området. 

Den delen av den verneverdige trehusbebyggelsen som ligger innenfor Ålesund sentrum er gjenstand 
for strengere vern. Trehusene er regulert til bevaring etter § 21 i reguleringsbestemmelsene og det 
stilles strenge krav til nye tiltak, og til tilbakeføring i forbindelse med utskiftning av bygningsdeler. 
Reguleringsbestemmelsene inneholder ingen bestemmelser ut over § 20 hvor det fastslås at i områder for 
boligbebyggelse kan forbys bygg, anlegg eller annen virksomhet som etter plan- og byggesaksutvalgets 
vurdering vil føre til ulemper for beboerne, så som støy, støv, lukt og brann/eksplosjonsfare.
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Det er krav l skifertak (eller materiale hvis farge er lpasset skifertaket).
I de e området s lles det strenge krav l este sk u orming av ltak både på bygninger og andre
elementer (lyktestolper og andre gatemøbler), og slike elementer er søknadsplik ge.
Bare et lite område (Vannspringdalen) er de nert som hensynssone kulturminner i kommuneplanens
arealdel 2016-2028.

SEFRAK-registrerte bygninger på Klipra. Røde bygninger er fra før 1850, gule fra før og kort d e er 1900. Se kapi el 5.2 for mer

informasjon om SEFRAK og verneverdi.
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08 
Om brannvesenet og brannberedskap 

Ålesund brannvesen ble etablert som «det faste brandkorps» allerede i 1864. Det frivillige brannkorpset ble 
etablert i 1841. Den første brannsprøyten kom allerede i 1845, som et viktig bidrag til brannbekjempelse i en 
by som er omringet av vann på alle kanter.

8.1 Organisering og lokalisering

Ålesund brannvesen KF er i dag et stort brannvesen med både hel- og deltidsmannskap. Nærmest Ålesund by 
er det to døgnbemannede brannstasjoner – på Volsdalsberga (hovedstasjon) og i Spjelkavik (bi-stasjon).

Disse to stasjonene er organisert med 4 vaktlag bestående av 11 personer, der minimumsbemanning er satt 
til 10 mannskaper på jobb til enhver tid. I tillegg har innsatsleder brann døgnberedskap.

Totalt består beredskapen på disse to stasjonene av 49 personer, inklusive innsatsleder.

Seksjon forebyggende
Seksjon forebyggende har 7 heltidsansatte, medregnet seksjonsleder. Seksjonen kartlegger, planlegger 
og gjennomfører ulike forebyggende tiltak rettet mot alle typer virksomheter i ÅBVs ansvarsområde, fra 
borettslag til store industribedrifter og helseinstitusjoner. Det er denne seksjonen som kartlegger og 
registrerer særskilte brannobjekt, jf. BEL § 13, og som har delegert myndighet til å gjennomføre tilsyn (med 
eventuelle sanksjoner) i disse. 

Seksjon feiing og boligtilsyn
Seksjon feiing og tilsyn har 10 ansatte, medregnet seksjonsleder. Seksjonen håndterer brannvesenets ansvar 
for tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i alle bygg i ÅBVs ansvarsområde. På bakgrunn av dette 
har seksjonen en unik tilgang til privateide bygg, og besitter mye kunnskap om både bygningsmessig og sosial 
tilstand i områdene omhandlet i denne brannsikringsplanen. Feierens rolle i det brannforebyggende arbeidet 
er viktig, og seksjonen tilbyr både generell informasjon om brannsikkerhet i bolig, samt kontroll av påbudt 
brannslukningsutstyr og røykvarslere ved ordinært tilsyn med fyringsanlegg.

Brannøvelse i Ålesund, tidlig 1900-tall. Fra brannvesenets arkiver.
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8.2 Mannskap

Utrykningsstyrken er fordelt på 4 brigader/vaktlag i Ålesund by, og som deltid uten fast vaktordning på 
resterende stasjoner. I tillegg har Ålesund by et reservekorps med 36 konstabler og befal. Totalt antall 
ansatte i utrykningstjenesten er 180 uten Giske (01.01.2019).  På en enkelt dag er det pr 2019 kapasitet til å 
holde en bemanning på 141 mannskaper; 130 i deltidsstillinger, 11 i heltidsstillinger.

Til enhver tid er følgende mannskap på vakt ved våre stasjoner (unntatt stasjoner i gamle Haram og Sandøy 
kommuner):

Figuroversikt



Side:41

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 



Side:42

BRANNSIKRINGSPLAN
 Ålesund kommune 

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 



Side:43

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 



Side:44

BRANNSIKRINGSPLAN
 Ålesund kommune 

BRANNSIKRINGSPLAN 
Ålesund kommune 

8.3 Kompetanse og slagkraft

Brannvesenet har i alle år hatt et stort fokus på høy brannfaglig kompetanse hos sine mannskaper. 
- Alle mannskaper skal ha grunnleggende utdanning gitt av Norges brannskole.
- Ledere skal ha gjennomført og bestått lederutdanning gitt av Norges brannskole.

8.4 Ytterligere ressurser ved storbrann

Ved større branner har brannvesenet mulighet til å kalle ut ekstra ressurser. Alle mannskaper på frivakt har 
eget nødnettsamband som vil få alarm dersom det skulle oppstå hendelser som vaktlaget ikke kan håndtere 
på egenhånd.
Ved større branner har brannvesenet mulighet til å kalle ut ekstra ressurser. Alle mannskap på frivakt har 
eget nødnettsamband, og kan utalarmeres dersom det skulle oppstå hendelser som vaktlagene ikke kan 
håndtere på egenhånd. 

8.5 Slokkevann på Aspøya og Nørvøya 

Det er ingen høykapasitetshydranter i områdene. Man vil kun klare å ta ut 20 l/s  pr. hydrant eller kum. Får å 
få ut større vannmengder må en koble seg til flere hydranter eller kummer. Når avstanden mellom hydranter 
og kummer kan være opptil 150-200 meter i områdene vil dette kunne kreve mye ressurser i en hektisk 
situasjon.

8.6 Brannalarmanlegg i brannsmitteområdene

Det er etablert automatisk brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til 110-sentralen i totalt 13 av 
brannobjektene i brannsmitteområdene. Dette tilsvarer 1,9 % av byggene.

Blant brannalarmanlegg som er tilknyttet 110-sentral er helseinstitusjoner, museum, industri, trygdeboliger 
og trelasthandel. I tillegg er det 4 sameier med boliger som er tilknyttet 110-sentral, og flere vil komme 
til etter hvert. Omfanget av brannalarmanlegg som er knyttet til alarmstasjoner er ikke registrert i denne 
oversikten. Det er heller ikke registrert brannalarmanlegg uten alarmoverføring i områdene.

Omfanget av automatiske brannalarmanlegg med alarmoverføring er meget begrenset i disse store 
områdene. Tidlig varsling av brann er vesentlig for at brannberedskapen i Ålesund skal kunne kontrollere en 
brann og hindre spredning til flere bygninger i området. 

Det er ikke etablert branndeteksjonskamera for overvåkning av områdene. 

8.7 Risikoforhold som felles for områdene, behandles i Be-
redskapsplan

-Trafikkuhell på Ysteneset, innkjøring/tilkomst til byen.
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8.8 Annet 

- Hvilke ressurser og muligheter brannvesenet har i forhold til slokkeinnsats
- Annen tilgjengelig slokkeinnsats.
- Områder der atkomsten er spesielt vanskelig, slik at brannvesenets innsats krever spesielle 
 tiltak.
- Områder i bebyggelsen der tilgangen til slokkevann kan være begrenset.
- Spesiell risiko for brannspredning mellom nabobygninger (via vindusåpninger, via utette
 skiller og brannvegger mellom bygninger, via gjennombrenning av tak…). I denne
  sammenhengen er det spesielt viktig å kartlegge loftsrom.

8.9 Brannstatistikk brannsmitteområder

Ålesund brannvesens statistikk fra Møre og Romsdal 110-sentral viser at det totalt sett har vært 32 branner 
eller branntilløp i brannsmitteområdene de siste 3 år. Statistikk for 2019 gjelder kun til og med 01.08.2019. 
Det kan derfor forventes at antall branner i 2019 vil overgå antallet i 2018.

Statistikken er utarbeidet med bakgrunn i den informasjon som er logget av brannvesenet. Det er total 
32 branntilfeller i bygning, hvor årsak komfyr og skorsteinsbrann er skilt ut i logg fra ÅBV. Årsak til brann i 
bygning er ikke spesifisert ut over det som er angitt i stolpediagram under.
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09

Regelverk/
brannspredningsmekanismer

Molja med Skansekaia i bakgrunnen tidlig på 1900-tallet, før brannen
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9.1 Brannsikringsplan

Brannsikringsplanen reguleres av forskjellige regelverk. Dette er angitt i flytskjema
.

Fase Gjeldende 
regelverk

Gjeldende regelverk Ansvar

1 Brann oppstår i 
byggverket

BEL, Forskrift om brannforebygging Bygningseier og 
kommunen (tilsyn)

2 Brann utvikler og sprer 
seg i byggverket

3 Brann i byggverket bryter 
gjennom utvendige 
konstruksjoner

4 Brann sprer seg til 
nabobygning

5 Brann sprer seg til 
nabobygning.

PBL, Byggeteknins forskrift 2017
BEL, Forskrift om brannforebygging

Bygningseier/eier 
av nabobygget/
kommunen (tilsyn)

6 Områdebrann utvikler 
seg

Brannsikringsplan/Reguleringsplan/
Dimensjoneringsforsikriften

Kommunen
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9.2 Kulturminner og fredede bygninger

Ansvaret for sikring av kulturminner er definert i Stortingsmelding nummer 16:

• Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for å utforme byggeforskriftene.
• Justisdepartementet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for å følge 

opp lov om brann- og eksplosjonsvern.
• Kommunene har ansvaret for brannforebyggende arbeid og beredskap og skal etter brannvernlovenha 

oversikt over blant annet historiske bygninger og områder av spesiell verdi i kommunen.
• Eierne og brukerne av kulturminner har ansvaret for å sikre og bruke de enkelte bygningene ihenhold til 

forskriftene.

Kommunens ansvar for å føre oversikt over bygninger i områdene som omfattes av denne 
brannsikringsplanen er særskilt beskrevet. Det er ingen fredete bygninger innenfor brannsmitteområdene. 
Brannsikringsplanen er i utgangspunktet utarbeidet for å sikre bygninger og bygningsmiljøer som er regulert 
til bevaring, som ligger i hensynssone kulturminne, og som er SEFRAK-registrert. Bebyggelsen vurderes til å 
være av høy regional og lokal verdi. 

9.3 Særskilte brannobjekter 

BEL § 13 stiller krav til at kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, 
tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller 
materielle verdier. Særskilte brannobjekter kan derfor også kalles § 13 bygg.

Brannvesenet vurderer årlig hvilke bygg som kan ha slik forhøyet risiko, og fører tilsyn med disse. Områder 
kan også defineres innenfor § 13, for å sikre tilgang til å gjennomføre tilsyn, og for å se helhetlig på områder 
som krever særskilt brannsikring. 

9.4 PBL for nye byggverk, tilbygg eller bruksendringer

For søknadspliktige tiltak skal brannspredningstiltak ligge implementert i brannteknisk konsept for bygget. 
Her vil dette bli løst med god avstand, eller særlig sikringstiltak i de bygningsdeler som bygges nærmere 
nabobygg. For eksisterende bebyggelse er valgmuligheten for tekniske løsninger relativt begrenset. Her vil 
hovedprinsippene være følgende:

- Hindre at gnister og flammer trenger inn i bygget fra brann i annen bebyggelse.  
 Brannskallsikring.
- Automatisk slokkeanlegg.
- Tidlig varsling ved områdesikring med felles brannalarmanlegg.
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9.5 Kartlegging

Kartlegging av brannsikkerheten i områdene danner et viktig grunnlag for valg av brannsikringstiltak.
Brannsikringsplanen påpeker problemstillinger og kjente utfordringer som kan føre til storbrann uten at det 
er gjennomført en registrering av tilstanden inne i hver enkelt bygning i områdene. Gjentatt oppgradering 
av bygningene opp gjennom årene har nok medført at det er etablert flere skjulte hulrom med kledninger 
både utvendig, internt i brannceller og i forbindelse med utbedring av loft/isolering av konstruksjoner.

Ivaretakelse av FOB er ikke en del av oppdraget med utarbeidelse av brannsikringsplanen, men oppfølging 
av FOB gjennom stedlige tilsyn i byggene i brannsmitteområdene vil være en naturlig og nødvendig 
oppfølging for å ivareta brannsikkerheten i områdene. ÅBV bør legge inn brannsmitteområdene som egne 
særskilte brannobjekter (risikoområder) og utarbeide en plan for gjennomføring av tilsyn i bygningsmassen 
i henhold til FOB. I første omgang bør fokus rettes på store bygg med risiko for åpninger over loft, store 
bygg med fare for rask brannspredning internt i byggene, men også til nærliggende bygningsmasse. ÅBV 
bør også prioritere tilsyn i områder med mye trehus og dårlige brannvegger. Dette er registrert i denne 
brannsikringsplanen. Oppgradering av bygninger i henhold til FOB vil være et viktig moment for å unngå fare 
for områdebrann. 

9.6 Brannspredningsmekanismer/ forhold som øker risiko 
for brannspredning

 

Brann i bygning bryter gjennom yttervegg
Tidspunktet for når en brann bryter gjennom yttervegg avhenger av flere forhold.
En vanlig ytterveggs-konstruksjon vil hindre brannspredning i ca. 30 minutter. Svake punkter er vinduer og 
lufteventiler. Når en brann bryter gjennom utvendige konstruksjoner oppstår faren for brannspredning til 
nabobygninger. Det er derfor avgjørende at brannmannskaper er fremme før dette skjer.
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Brann sprer seg mellom brannobjekt
Brannspredning til nabobygg kan skje ved strålevarme fra den brennende bygningen eller ved flyvebrann. 
Strålevarme går gjennom glass. Strålevarme fra en brennende bygning kan være så kraftig at den antenner 
lett antennelige materialer i nabobygninger. Ofte vil også takfot, takutstikk, karnapper, balkonger og 
utkragede bygningsdeler med brennbare overflater kunne antenne på grunn av strålevarme.
Svake punkter er vinduer, lufteventiler og krypkjellere. I tillegg er lufting av kledning og luftespalter punkter 
hvor en flyvebrann kan finne veien inn i nærliggende bygg. 
Brann spres raskt i vertikale og horisontale hulrom. Slike branner kan være vanskelig for brannvesenet å 
lokalisere og slokke. 

– Prinsipp for å hinder at gnister og Flammer tar seg inn I bygget - B. Östman, “Fire safety in timber buildings - Results of the 
FireInTimber project,” Puupäivä, Helsinki, oktober-2011.

Produksjon av gnister og flyvebrann:
Brennende hus, pallelager, trelast og vegetasjon avgir gnister som i kombinasjon med vind utgjør en 
trussel for antennelse av bygg. Dette utgjør også utgjør en stor utfordring for brannvesenet. Gnister og glør 
forflyttes med røyksøylen og videre med vinden. Kraftig vind kan føre til brannspredning opp til 100-200 
meter fra startbrannen.

Områdebrann utvikles
Områdebrann er definert som brann i flere enn 20 bygninger i DSBs veileder. Dersom det ikke lykkes å 
begrense brannen til det bygget den startet i og den sprer seg til flere bygninger, vil den kunne utvikle seg til 
en områdebrann. Det vil igjen føre til økt risiko for flere av brannspredningsmekanismene som er beskrevet 
i denne rapporten. I ytterste konsekvens kan det føre til konflagrasjon/områdebrann der mer enn 20 bygg er 
berørt.
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Det finnes ikke noen fotografier av brannslokking fra bybrannen i Ålesund i 1904, men dette er fra 1902 og ble tatt under en av 
Bergens mange bybranner. Fra Ralph Wilsons samlinger. 

Kalde loft
Brannspredning til og fra kalde loft er en stor risiko. Brannspredning til kaldt loft vil bidra til at brannen raskt 
kan bli vanskelig å håndtere for brannvesenet. Tilkomst er utfordrende og tilgang på brennbart materiale 
og oksygen er i mange tilfeller god. Erfaring viser at det er vanlig at kalde loft uten branncellebegrensende 
konstruksjoner forbinder flere eiendommer eller ulike boenheter i denne typen bebyggelse. Det er finnes 
flere eksempler på rekkehus og kjedede eneboliger eller leilighetsbygg hvor brannspredning på kalde loft 
har skjedd raskt og forårsaket store skader.  Fokus på branncellebegrensende konstruksjoner, inklusive 
brannsikring av takfot mellom ulike boenheter, vil ha en god effekt på denne utfordringer.

Liten avstand mellom byggverk
Selv om dagens regelverk stiller krav til 8 meter avstand mellom byggverk, er ikke dette normalen for 
områdene omtalt i denne rapporten. Bygningslov fra 1896 anga 5 meters avstand mellom byggverk. Dette 
er i veldig stor grad gjennomgangstilstanden for avstand mellom byggene særlig på Aspøya, Nordre Treby 
og Klipra. Vinduer og arker uten brannmotstand i motstående fasader vil øke risiko for brannspredning. 

Brannbroer
En brannbro kan være for eksempel containere, søppeldunker, vegetasjon, biler, campingvogner, båter, 
vedskjul, uthus, garasjer eller annet brennbart materiale som er plassert slik at det kan bidra til å spre 
brann fra ett brannobjekt til et annet. 

Manglende branncellebegrensende konstruksjoner
Eldre bygninger har ofte mangelfull brannteknisk inndeling. Brannspredning som følge av stråling, 
konveksjon eller ledning vil da forekomme lettere. 

Brannhygiene
Brannspredning via vegetasjon vil kunne forekomme i tørre perioder hele året. Vegetasjon voksende 
på fasader, trær inntil fasader, mot tak, i tilknytning til takrenner og balkonger medfører fare for at 
en brann kan spres mellom brannobjekt. Søppelhåndtering er en viktig del av brannhygienen. Faste 
oppstillingsplasser for containere, avlåste søppelcontainere og nedgravde løsninger vil være tiltak for å 
bedre brannhygienen med hensyn til søppelhåndtering.

Topografi/klima
Et skrånende terreng vil kunne bidra til rask brannspredning oppover et berg eller en fjellside. Varme og 
brennene materialer stiger oppover og sannsynligheten for brannspredning er derfor større i områdene 
Ringgata, Klipra og Molja der bygninger er plassert i skråning. Vegetasjon/skog i forbindelse med Nordre 
Treby vil også kunne bidra til å spre brann ved å antenne nærliggende bygninger. Dette gjelder også på 
vinterstid. Dersom det er kraftig vind på det tidspunktet brannen oppstår eller pågår vil dette også øke 
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risikoen. Vinden kan medføre at man får en kraftigere brann i vegetasjon i forhold til et brannforløp med lite 
vind. Kraftig vind øker også sannsynligheten for brannspredning som følge av flyvebrann.

Brannvesen må ha rutiner for varsling av innbyggere i lengre tørre perioder. Tørre perioder kombinert med 
vestavær kan få konsekvenser på omfang særlig i områder med vestavær.

Påsatt brann
Utvendig påsatt brann kan forekomme som følge av tilfeldigheter, eller som følge av en planlagt straffbar 
handling. Påsatte branner forekommer gjerne i områder/skjulte rom i bebyggelsen hvor det er mulig å 
gjemme seg bort. Påsatte branner kan også forekomme i små midlertidige søppelansamlinger, løvhauger, 
søppeldunker og lignende. God brannhygiene er et godt forebyggende tiltak

Fraflyttede eiendommer.
Stenging av skjulte rom og overvåkning av fraflyttede bygninger som på Klipra er også viktige 
brannforebyggende tiltak. Tilsyn og pålegg om vakthold kan være aktuelle tiltak for å unngå at bygningene 
blir utsatte for påsatt brann. 

Fyrverkeri
Det har vært forbudt med pinnefyrverkeri i 10 år, og det er vurdert fyrverkeriforbud på nasjonalt plan. 
Mange store norske byer har allerede fyrverkeriforbud i bykjernen, blant annet som følge av fare for 
brannstart. Fare for brann kommer både som følge av feil i oppskyting, dalende glør og utfordringer knyttet 
til objekter som kinesiske lykter, som i praksis er flyvende bål.

Tett bebyggelse og fortetning
Tett trehusbebyggelse, sammenbygning og fortetning vil kunne bidra til at en eventuell brann spres raskt 
til flere brannobjekt. Trange smug og gater, parkerte biler, mangelfull snørydding og små dimensjoner på 
portrom og bakgårder kan begrense brannvesenets muligheter til å nå fram med slokkemateriell og utstyr. 
Dermed kan også mulighetene til effektiv brannslokking være begrenset.

Lynnedslag
Lynnedslag i høye punkt, master, ledningsstolper, spir eller lignende kan medføre bygningsbrann. 
Manglende overspenningsvern montert på bygningers elektriske anlegg kan også medføre bygningsbrann. 

Brannslokking i tett trehusbebyggelse kan være en utfordring. Her fra Bergen i 1955. Fra Gustav Brosings samlinger. 
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9.7 Vær og vind

Vind er en faktor som kan være avgjørende for om en brann får spre seg i tett trehusmiljø, og man må ta 
høyde for at det blåser når en brann oppstår. En annen risikofaktor er tett trehusbebyggelse i bratt terreng. 
Flammer sprer seg helst oppover, og i en bratt fjellside ligger husene som et godt stablet bål. Blåser det 
kraftig vind i tillegg, er forholdene optimale for rask brannspredning. Topografien i Ålesund kommune, 
særlig Ringgata, Molja, Nordre treby og deler av Klipra er av en slik art at ugunstige værforhold vil kunne 
bidra sterkt i en eventuell områdebrann.

Vindrose Vigra
Vindrosen under er hentet fra Meterologisk institutt, og viser vindforhold for siste hele tilgjengelige år 
(2018). Vinden vil variere fra årstid til årstid. Det er benyttet vindrose for Vigra lufthavn i Giske kommune, 
da dette er nærmeste stasjon for registrering av data. Vindrosen viser frekvensfordeling og at de sterkeste 
vindstrømmene kommer fra sørvest. Vindrosen brukes her som vurderingsgrunnlag sammen med 
topografien i byen for å beskrive mulige utfordringer knyttet til rask brannspredning, særlig i forhold til de 
vanligste vindretningene. Konsekvensen av en brannspredning øker også ved klynger av trehusbebyggelse 
plassert i bratt terreng, uten brannvegger mellom de ulike enhetene.

Tolkning av vindrose: Vinden kommer fra den retningen sektoren peker, som vil si at sektor som vender 
oppover representerer vind fra nord. Sirklene representerer prosentandel av dataene som kommer fra de 
ulike retningene (totalsum 100 %). Fargekoden viser vindhastighetsområder. For eksempel betyr en stor og 
lang gul og hvit sektor at den dominerende delen av den moderate (gul del) og den svake vinden (hvit del) 
kommer fra denne retningen.

Brannslokking i Sundgata i Ålesund, april 2020
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9.8 Erfaringer fra bybrann i nyere tid

Etter bybrannen i Lærdal i 2014 konkluderte SP Fire (Sintef) med følgende anbefalinger til huseiere som vil 
kunne hindre/begrense faren for bybrann:

• Tette igjen hulrom under vindskier og inn til loft.
• Tette igjen hulrom under takplater og takstein.
• Vedlikeholde kledningen så den ikke har sprekker som glør kan feste seg i (for eksempel. ved maling).
• Ha netting i ventiler.
• Montere fuglebånd eller annet beslag i takkonstruksjon. Et annet tiltak er å holde det ryddig rundt

huset, unngå vegetasjon inntil veggen. Gresset bør holdes kort i perioder med langvarig tørt vær.
Enkelte tiltak er mer omfattende, og kan vurderes ved nybygging og ombygging av hus:

• Takutstikk bør være tette mot flyvebranner, og ha en utforming som ikke fører til ansamling av glør ved
brann i sterk vind (takutstikk bør ikke være for lange, og ikke ha for stor vinkel).

• Det finnes produkter (ventiler, lister) som hindrer brannspredning gjennom raftekasser og i luftet
kledning, disse bør installeres av fagfolk.

• Taktekkingen bør være av en type som hindrer at flyvebranner trenger inn i takkonstruksjonen.
• Utskifting av eldre ettlagsvinduer til vinduer som motstår varmestråling bedre (for eksempel. vinduer

med flere lag glass).

Eksempel på ulovlig terrasse som går over brannmur, Klipra

- De aller fleste eldre trehusene i Ålesund er regulert til bevaring, eller ligger i hensynssone kulturminne. 
Hvis det er tilfelle må ikke vinduer skiftes ut uten at kommunen har gitt tillatelse, og nye vinduer må være 
antikvarisk korrekte (i samme stil og utførelse som de opprinnelige). Kommunen kan gi informasjon om 
hva som er tillatt, søknadspliktig og lovstridig på din eiendom, og veiledning om vindustyper (opprinnelige 
tegninger av huset, historiske foto osv.).

Utfordringen med disse anbefalte tiltakene er at sikringstiltakene i utgangspunktet er ut over gjeldende 
regelverk både for nye (PBL) og eksisterende bygninger. Mange av tiltakene og utfordringene som er 
beskrevet i dette kapittelet er derfor opp til den enkelte bygningseier å utbedre. Brannskallsikring i 
bebyggelsen som omfattes av denne brannsikringsplanen vil derfor være anmodning eller anbefaling til 
bygningseiere. En informasjonskampanje/motivasjonskampanje om brannskallsikring kan være et aktuelt 
tiltak for å oppgradere brannskall i brannsmitteområdene.

Trehus på Aspøya sett fra Storhaugen tidlig på 1950-tallet, Mittet foto 
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10

Beskrivelse av 
brannsmitteområdene

10.1 Kartlegging av brannsikkerheten som 
grunnlag for valg av brannsikringstiltak.

Det er gjennomført flere befaringer i alle 6 brannsmitteområder. Det er hovedsakelig ÅBV som har 
utført den dokumenterte registreringen av områdene. Brannsikringsplanen påpeker enkelte kjente 
problemstillinger og kjente utfordringer som kan føre til storbrann uten at det er gjennomført en 
registrering av tilstanden inne i bygningene i områdene. Gjentatt oppgradering/ombygning av bygningene 
opp gjennom årene vil medføre at det er etablert flere skjulte hulrom. Hulrom med brannspredningsfare 
kan forekomme mellom kledninger, både utvendig, internt i brannceller, samt at hulrom kan oppstå ved 
ombygning og i forbindelse med utbedring av loft og isolering av konstruksjoner.

Ivaretakelse av FOB er ikke en del av oppdraget med utarbeidelse av brannsikringsplanen, men oppfølging 
av FOB, gjennom stedlige tilsyn i byggene i brannsmitteområdene, vil være en naturlig og nødvendig 
oppfølging for å ivareta brannsikkerheten i brannsmitteområdene. I første omgang bør fokus rettes på 
store bygg med risiko for åpninger over loft, store bygg med fare for rask brannspredning internt i byggene 
men også til nærliggende bygningsmasse. ÅBV bør også ha fokus på områder med mye trehus og dårlige 
brannvegger der tegninger med registrering viser at det potensielt økt fare for områdebrann. 

Det er generelt ikke etablert brannskallsikring på trehusbebyggelsen. Det presiseres at brann vil kunne spres 
mellom bygninger selv med etablerte brannvegger mellom bygningene. 

Fra Klipra. Mellomrommene mellom husene er tatt i bruk til uthus, balkonger og tilbygg. Det bratte terrenget skaper også utfordringer. 
2020. 
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10.2 Kartlegging av brannvegger og 
murbygninger

Det er foretatt visuell utvendig kontroll av alle brannvegger i brannsmitteområdene. Brannveggenes tilstand 
innvendig er ikke kontrollert. Tegninger for hvert enkelt område har inntegnet brannvegger som er påført 
med fargekode der koder betyr følgende:

Rød strek – Intakt og velfungerende brannvegg. 

Gul strek – Delvis intakt, mangler som kan medføre brannspredning.

Blå strek – Brannvegger med store mangler.

Grønn skravur/strek – Murbygning.

10.3 Bruk av risikomatrise

Risikomatrise er benyttet for å synliggjøre den overordnede risikoen basert på registrering av forhold i 
brannsmitteområdene. Registreringer som er utført og dokumenterte er 
- Flere befaringer i områdene dokumentert med bilder.
- Registrering av risikoutsatte områder både mht brannstart, brannspredning og beredskap.
- Registrering av alle brannvegger, tilstand til disse, samt registrering av murbygninger i 
 områdene.
- Registrering av alle bygninger, utfylling av bygg/områder med registrert risiko («spørre/
registreringsskjema» i google) og oppsummering av disse i et excelark. 

Risiko er vurdert kvalitativt basert på dokumenterte og registrerte funn, og oppsummert i dette kapittelet. 

Sannsynlighet

Begrep Frekvens (hvor ofte en forventer at hendelsen kan inntreffe)
Lite sansynlig Hendelse som kan inntreffe ved 3 eller flere samtidige feil/svikt.
Mindre sannsynlig Hendelse som kan inntreffe ved 2 samtidige feil/svikt.
Sannsynlig Hendelse som kan inntreffe ved kun1 feil/svikt.

 
* Sannsynlighet kan, basert på en kvalitativ vurdering, gis en annen tallverdi enn tabellen angir, dersom 
enkelte systemer har vesentlig høyere eller lavere pålitelighet.
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Konsekvens

Begrep Personsikkerhet Verdisikring
Mindre farlig Ingen alvorlig personskade Mindre skade som kan repareres innen kort tid
Farlig Alvorlig personskade Større skade som vil kreve større gjenoppbygging/

reparasjon.
Kritisk En eller flere omkommer Områdebrann, skade som medfører total 

gjenoppbygging

Sum - Risikonivåer

Sannsynlig Uakseptebel
risiko

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig Akseptabel 
risiko

Mindre farlig Farlig Kritisk
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Sum Tiltak
Grønn Såkalt ”akseptabel risiko”. Tiltak vil normalt ikke være påkrevd. Tiltak er felles 

for hele Ålesund og angitt som anbefalinger.
Gul Risiko som i utgangspunktet ikke kan aksepteres. Risikoreduserende tiltak bør i 

de fleste tilfeller iverksettes.
Rød Uakseptabel risiko. Tiltak må vurderes særskilt i de enkelte tilfeller.

10.4 Ringgata Akseptabel - noen tiltak nødvendig

 
Brannmurer og murhus i Ringgata: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og 
brannvegger med store mangler i blått.

Type bebyggelse og bruk
Ringgata består utelukkende av boligbygg. De fleste byggene består av flere boenheter, men det er også 
noen eneboliger. Alle byggene er oppført i treverk, med unntak av Ringgata 12, 20A, 20 B og Ivar Aasens 
gate 56. Ingen av byggene er høye byggverk, og de fleste byggene har 3 tellende etasjer. Det høyeste bygget 
har 4 tellende etasjer. Boligblokk skiller seg ut fra øvrig bygningsmasse i Ringgata.

Eksisterende bybrannsikring
Området er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter angående minstekrav om avstand 
mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, er det ført opp brannmur (typisk 
250 mm betong eller pusset tegl).

Registrerte forhold
Det er registrert få antall forhold gjennom registreringen som vil medføre fare for brannspredning, eller 
forhold som vil hindre brannvesenets slokke- og redningsinnsats.

Brann i nærliggende bebyggelse 
Ringgata ligger på en høyde, og har noe nabobebyggelse som ligger lavere i terrenget. Selv om avstandene 
mot disse er godt over minimumsavstand på 8 meter, vil det være en mulighet for at brann i ett av disse 
byggene kan spre seg med vinden (flyvebrann), og antenne bygninger i Ringgata. Ved befaring ble det blant 
annet observert større utvendig pallelager ved Hofseth Biocare, som ligger nord-vest for Ringgata. Brann i 
pallestabler vil kunne medføre et betydelig gnistregn.
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Typisk løsning der avstand er mindre enn 5 meter.

Typografi
Ringgata ligger på en høyde. Topografien er slik at gnistregn fra en overtent bygning som kollapser vil 
kunne spres over denne høyden. Vindrosen viser at det er betydelig vind fra så å si alle vindretninger med 
betydning for denne risikoen. Brann i tilliggende industri og utvendig lagring vil kunne spres opp i Ringgata 
med uheldig vindretning. 

Brann i vegetasjon i tørre perioder vil kunne spres raskt og få betydning for brannspredning til bygninger.

Ringgata fotografert i 1982 av Dag Lausund 
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Avstand mellom bygninger 
I noen få tilfeller er det oppført garasje og carport mellom byggverk, der det ikke fremkommer spesielle 
tiltak for å redusere faren for brannspredning. Dette fremstår spesielt tydelig mellom Ringgata 1 og 3. 
Tilbygg og utvidelse av bebyggelsen medfører at det er etablert permanente brannbroer i området.

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet 
Det er kjørbar vei til samtlige bygninger i Ringgata og til øvrige bygg som inngår i det angitte området. Vest 
i Ringgata er det 180 grader sving som går i bakke, og har redusert bredde. Her vil det være utfordrende å 
kjøre med brannbil selv når det ikke står parkerte biler i gaten. Dersom en eller flere biler parkerer i denne 
svingen, vil det ikke være mulig å komme forbi med brannbil. Det oppleves som en normalsituasjon at biler 
parkerer i denne svingen. Brannvesenet har foretatt befaring med tyngre kjøretøy, og har i tillegg registrert 
at det er vanskelig å stille opp stigebil flere steder, samt at elektrisk luftspenn flere steder vil være til hinder 
ved bruk av stigebil. For noen eiendommer i området er det også relativt stor avstand til brannkum/hydrant.

Risikoreduserte tiltak
Ringgata er et resultat av gjennomtenkt byplanlegging, der lovgiver og planavdelingen har hatt et bevist 
forhold til faren for spredning av brann mellom byggverk. Til tross for at det er gjort et godt arbeid 
med bybrannsikring, er det likevel noen forhold som ikke er tilfredsstillende eller som brannvesen og 
planavdelingen må være oppmerksom på.

Fra Ringgata. I noen områder er bebyggelsen nærmest sammenhengende.  

Byggesak og tilsyn 
De forholdene som er registrert som uheldige med tanke på brannspredning mellom bygg, er tilbygg som 
ser ut til å være oppført i nyere tid, samt oppføring av nye bygg. Der det ikke er snakk om ulovligheter er 
dette en indikasjon på mangelfull kvalitetssikring eller kompetanse hos foretakene eller tiltakshaverne 
involvert i tiltaket. Selv om byggesaksprosessen er basert på tillit til at tiltakshaver og søker kjenner til 
og følger lover og forskrifter, har kommunen anledning til å føre tilsyn og følge opp ulovligheter. Antallet 
utfordringer i trehusbebyggelsen tyder på at denne typen oppfølging bør prioriteres høyere.  Dersom 
byggene er oppført ulovlig, uten søknad, viser dette at byggherre ikke har rådført seg om gjeldende 
regelverk, eller at det er en bevist handling som byggherre ikke tror vil bli oppdaget eller slått ned på.

Omfanget av ulovlige eller uheldige tilbygg er pr. nå begrenset i området. For å hindre fremtidige tilsvarende 
tiltak, samt å redusere faren som allerede oppførte tiltak medfører, anbefales følgende tiltak:
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• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte tiltakene, og om nødvendig oppretter tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutine for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. Da 

dagens regelverk er vesentlig strengere enn regelverket som var gjeldende ved etablering av Ringgata, 
vurderes det ikke som nødvendig å etablere særskilte byggeregler for området. Rutinen for området bør 
uansett fokusere på at allerede etablerte brannsikringstiltak/brannvegger beholdes og aksepteres som 
tilfredsstillende.

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området bør det som utgangspunkt kreves ansvar for PRO 
brannkonsept. Alternativt kan det kreves UKPR Brannsikkerhet i alle prosjekt. Dette vil sikre at 
brannfagkyndig foretak blir involvert i prosessen. Dette er spesielt viktig, da det ikke er meningen at 
byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske løsninger. 

Områderegulering – nye bestemmelser – Arbeidet med områderegulering av Aspøya er igangsatt og det 
vil i denne forbindelse være mulig å stille høyere krav til brannprosjektering og brannsikring, avstander o.l., 
sette grenser for eventuelle ikke-søknadspliktige tiltak, utbedring av mangler i forbindelse med nye tiltak, 
samt ivareta kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Observasjonene og anbefalingene i denne planen vil 
kunne spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Brannvesenets tilkomst 
Brannvesenets hovedutfordring i tilfelle brann i Ringgata er redusert fremkommelighet som følge av 
parkerte biler i gaten. I de fleste tilfeller vil det trolig ikke være nødvendig å kjøre inn på området i begge 
retninger. Brannvesenets innsatspersonell bør uansett gjøre seg kjent med de faktiske innsatsforholdene i 
Ringgata. Følgende tiltak anbefales:
• Vurdere parkeringsforbud i deler av gaten.
• Kommunen setter opp skilt i gaten som minner beboere om at brannvesenet trenger 3 meter 

kjørebredde.
• Brannvesenets innsatspersonell gjør seg kjent med hvor slokkevann finnes i området. Dersom plassering 

av disse kan legges inn i elektronisk kart i brannbilen, bør dette gjøres.

Brannalarmanlegg
Antallet brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesen eller alarmstasjon i trehusmiljøene er 
veldig lavt. Etablering av brannalarmanlegg kan være aktuelt som konsekvensreduserende tiltak i deler 
av områdene. En tilskuddsordning for etablering av felles eller enkeltstående brannalarmanlegg for tidlig 
varsling er et godt tiltak som øker brannsikkerhetsnivået betydelig. Enkelte områder vil måtte installere 
brannalarmanlegg for å kunne tilfredsstille gjeldende regelverk. Andre områder eller bygninger kan 
benytte brannalarmanlegg som kompenserende tiltak for bygningsmessige mangler. En tilskuddsordning vil 
dessuten kunne bidra til å øke antallet brannalarmanlegg i trehusbebyggelse samtidig øke sannsynlighet for 
installasjon av brannalarmanlegg i bydelene.

Slokkevannskapasitet
Dette er et lite område, men det er kun 2 slokkevannskilder i umiddelbar nærhet. 1 kum nordvest i Ringgta 
og 1 hydrant ved Kvennanesgata. Her blir det minst 100-150 meter med slangeutlegg.
Slokkevannskapasitet er også lav, med beregnet kapasitet på nordsiden av Ringgata på 15-20 l/s og sørsiden 
av Ringgata på 20-25 l/s.
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10.5 Vestre treby Akseptavel - noen tiltak nødvendig

Brannmurer og murhus i Vestre treby: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og 
brannvegger med store mangler i blått

Type trebygg og bruk
Vestre Treby består i stor grad bygårder av treverk, men har også noen murbygg samt noen frittstående 
boliger. Området brukes i all hovedsak til boligformål. Ingen av byggene er spesielt høye, og de fleste 
byggene har 3 tellende etasjer. Høyeste bygget har 4 tellende etasjer.

Eksisterende bybrannsikring
Området er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter angående minstekrav om avstand 
mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, er det ført opp brannmur (typisk 
250 mm betong eller pusset tegl). Bygårder, oppført i rekke, er også delt inn med brannvegger. De fleste 
av disse fremstår som hele, men har noen uheldige løsninger ved raft og tak. Veggene vil uansett gi en 
vesentlig beskyttelse mot brannspredning.

Søppelhåndtering og generell brannhygiene i områdene fremstår godt vedlikeholdt. 

Eksempel på lite avstand mellom hus. Fra Steinvågvegen
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Registrerte forbehold
Det er registrert få antall forhold som vil medføre fare for brannspredning, eller forhold som vil hindre 
brannvesenets slokke- og redningsinnsats. Følgende forhold ble registrert:

Avstand mellom bygninger
II noen bakgårder er det fra tidligere oppført uthus. Flere av disse er ombygd i forskjellig grad, og kan svekke 
brannsikkerheten mellom byggene. Det er ikke gjort en detaljert kartlegging av noen av disse, da disse 
ligger slik til at en befaring må avtales med eier. Eksempler på dette vises i  Steinvågvegen . I Steinvågvegen 
er det oppført et boligkompleks i nyere tid, der avstand mellom byggene er mindre enn 2 meter. Hvordan 
brannsmittefaren mellom byggverk er ivaretatt fremgår ikke tydelig ved befaring.

Sammenhengende eldre trehusbebyggelse i Steinvågvegen. 

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet
Brannvesenet har opplyst at det er god tilkomst til alle bygg i området. Eneste unntaket er i Hessagata der 
parkerte biler i gaten kan være til hinder for brannbil, og da spesielt ved oppstilling av stigebil.

Brannvegger
Brannvegger mellom byggverk er som hovedsak ført over tak. Ved at takfot i bygg på hver side av en 
brannvegg ikke er utført som tett konstruksjon er det fare for brannspredning til eksempelvis kaldt 
loft i nabobygning. Det er også registrert mindre svekkelser i brannvegger som ventiler, hulltaking, 
vindusutsparinger etc.

Byggverk i Steinvågvegen er bygd sammen med brannbroer, og dette innebærer at de enkelte brannobjekt 
bygges sammen til større risikoobjekt med fare for brannspredning mellom bygninger. 

Vegetasjon i Steinvågvegen/Skjervagata vil særlig i tørre perioder kunne bidra til en områdebrann, og 
forverre/vanskeliggjøre brannvesenets innsats. 
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Eksempel på bakgård

Kjøpmannsgata/Skippergata
Det er registrert utleieenheter/verksted/forsamlingslokale i samme kvartal hvor det tilsynelatende kan 
være manglende branncelle/brannvegginndeling. Det er ikke kjent om det er brannfarlig virksomhet i 
bygningsmassen.

Blåkors
Blåkors er lokalisert i Steinvågvegen. Dette kan til tider medføre risiko for at belastede miljøer oppsøker 
området, med de farer dette medfører. Firesafe er ikke kjent med om det har vært reelle branntilfeller som 
følge av denne virksomheten.

Risikoreduserende tiltak
Vestre Treby er et resultat av gjennomtenkt byplanlegging, der lovgiver og planavdelingen har hatt et bevist 
forhold til faren for spredning av brann mellom byggverk. Til tross for at det er gjort et godt arbeid med 
bybrannsikring, er det likevel noen forhold som ikke er tilfredsstillende eller som brannvesen og virksomhet 
plan og bygning må være oppmerksom på.

Tilsyn i bygningsmassen for å ivareta brannskiller på loft, branncelleskiller/brannvegger i yttervegg vil 
redusere risiko for at en brann utvikler og sprer seg.

Etablering av felles brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesen kan være et mulig tiltak. Beboere 
i Steinvågvegen har vurdert dette. 

Byggesak og tilsyn
De forholdene som er registrert som uheldige med tanke på brannspredning mellom bygg, er tilbygg som 
ser ut til å være oppført i nyere tid, samt oppføring av nye bygg. Der det ikke er snakk om ulovligheter er 
dette en indikasjon på mangelfull kvalitetssikring eller kompetanse hos foretakene eller tiltakshaverne 
involvert i tiltaket. Selv om byggesaksprosessen er basert på tillit til at tiltakshaver og søker kjenner til 
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og følger lover og forskrifter, har kommunen anledning til å føre tilsyn og følge opp ulovligheter. Antallet 
utfordringer i trehusbebyggelsen tyder på at denne typen oppfølging bør prioriteres høyere. Der det er satt 
opp nye bygg, kan det uheldige forholdet også være resultat av dagens krav til brannskille mellom byggverk 
i kombinasjon med dagens forståelse av hva som defineres som høyt byggverk. I visse tilfeller kan et høyt 
byggverk bli definert som lavt byggverk, og kan da oppføres uten solid brannvegg (mur), men kun med 
branncellevegg utført i bindingsverkskonstruksjon. Dersom de nevnte utbyggingene er søkt inn og godkjent, 
viser dette at byggesaksbehandler enten ikke har tilgang til klare retningslinjer for hvordan brannsikring 
skal løses i området, at saksbehandler ikke har hatt fokus på dette, eller at nybygget er prosjektert med 
en svakere løsning enn hva som fra tidligere har vært gjeldende for området. Dersom byggene er oppført 
ulovlig, uten søknad, viser dette at byggherre ikke har rådført seg om gjeldende regelverk, eller at det er en 
bevisst handling som byggherre ikke tror vil bli oppdaget eller fulgt opp. 
Omfanget av ulovlige eller uheldige tilbygg er pr. nå begrenset i området. For å hindre fremtidige tilsvarende 
tiltak, samt å redusere faren som allerede oppførte tiltak medfører, anbefales følgende tiltak:

• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte tiltakene, og oppretter om nødvendig tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutiner for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. Da 

dagens regelverk er vesentlig strengere enn regelverket som var gjeldende ved etablering av Vestre 
Treby, vurderes det ikke som nødvendig å etablere særskilte byggeregler for området. Da dagens 
regelverk gir åpning for svakere brannskiller mellom byggverk, bør rutinen for området fokusere på at 
allerede etablerte brannsikringstiltak/brannvegger beholdes og aksepteres som tilfredsstillende.

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området bør det som utgangspunkt kreves ansvar for PRO 
brannkonsept. Alternativt kan det kreves uavhengig kontroll av brannsikkerhet i alle prosjekt. Dette 
vil sikre at brannfagkyndig foretak blir involvert i prosessen. Dette er spesielt viktig, da det ikke er 
meningen at byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske løsninger.

• For å sikre korrekt utførelse anbefales også KUT som tiltak i alle byggverk med endring av fasade, samt 
byggverk med avstand under 8 meter mellom byggverk. 

Områderegulering – nye bestemmelser – Arbeidet med områderegulering av Aspøya er igangsatt og det 
vil i denne forbindelse være mulig å stille høyere krav til brannprosjektering og brannsikring, avstander o.l., 
sette grenser for eventuelle ikke-søknadspliktige tiltak, utbedring av mangler i forbindelse med nye tiltak, 
samt ivareta kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Observasjonene og anbefalingene i denne planen vil 
kunne spille en viktig rolle i dette arbeidet

Brannvesenets tilkomst
Brannvesenets har i hovedsak god tilkomst i hele området. Kommunen bør uansett vurdere om det skal 
setter opp skilt i Hessagata som minner beboere om at brannvesenet trenger 3 meter kjørebredde.
Vurdere parkeringsforbud i områder hvor plassering av stigebil ikke er mulig.

Det kan være aktuelt med tilsyn i risikoobjekter som potensielt kan tiltrekke seg belastede miljøer.

Brannalarmanlegg
Antallet brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesen eller alarmstasjon i trehusmiljøene er 
veldig lavt. Etablering av brannalarmanlegg kan være aktuelt som konsekvensreduserende tiltak i deler 
av områdene. En tilskuddsordning for etablering av felles eller enkeltstående brannalarmanlegg for tidlig 
varsling er et godt tiltak som øker brannsikkerhetsnivået betydelig. Enkelte områder vil måtte installere 
brannalarmanlegg for å kunne tilfredsstille gjeldende regelverk. Andre områder eller bygninger kan benytte 
brannalarmanlegg som kompenserende tiltak for bygningsmessige mangler. En tilskuddsordning vil og øke 
antall brannalarmanlegg i trehusbebyggelse samtidig øke sannsynlighet for installasjon av brannalarmanlegg 
i bydelene.

Slokkevannskapasitet
Vestre treby har noe bedre dekning enn de andre områdene, men det er steder med til dels stor avstand 
mellom slokkevannskildene.
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10.6 Midtre treby Akseptabel - noen tiltak nødvendig

Brannmurer og murhus i Midtre treby: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og 
brannvegger med store mangler i blått.

Type bebyggelse og bruk
Midtre treby består i stor grad bygårder av treverk, men har også noen murbygg samt noen frittstående 
boliger. Området brukes i all hovedsak til boligformål. Det er ingen virksomheter i området som 
representerer større fare for brann enn hva som er aktuelt for boliger. De fleste byggene har begrenset 
høyde med 3-4 tellende etasjer. Det er derimot noen høye byggverk med 5 tellende etasjer

Eksisterende bybrannsikring
Området er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter angående minstekrav om avstand 
mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, er det ført opp brannmur (typisk 
250 mm betong eller pusset tegl). Bygårder, oppført i rekke, er også delt inn med brannvegger.
Det er mange intakte velfungerende brannvegger i områdene som vil hindre, eller bidra sterkt til å hindre 
områdebrann. 

Registrerte forhold
Det er registrert noen forhold som vil medføre fare for brannspredning, eller forhold som vil hindre 
brannvesenets slokke- og redningsinnsats. 

Avstand mellom bygninger – I noen tilfeller er det oppført garasje, carport eller tilbygg mellom byggverk, 
der det ikke fremkommer spesielle tiltak for å redusere faren for brannspredning. Dette fremstår tydelig 
mellom noen adresser i  Giskegata, samt i Øvre Strandgate.  Det er også flere nyere bygg som er oppført tett 
inntil nabobygg uten brannvegg. Dette fremkommer blant annet i  Øvre Strandgate.
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Eksempel på tett bebyggelse i Midtre treby

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet
Brannvesenet har opplyst at det generelt er god tilkomst med brannbil i området, men at det flere steder er 
vanskelig fremkommelighet på grunn av parkerte biler i gaten. Noen steder er kombinasjonen av parkerte 
biler og trær som henger ut i veien et problem. De samme stedene er det også utfordrende med oppstilling 
av stigebil. Det er viktig at brannvesenet tenker sikring av kvartal og at det er tilkomst også friarealene 
mellom byggene i hvert kvartal.

Eksempel på brannmur som ikke lenger er tett
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Brann i nærliggende bebyggelse
I Nedre Strandgate er det en byggevareforretning med både innvendig og utvendig trevareopplag. Ved 
brann i opplaget vil det være en mulighet for gnistregn og spredning til andre bygg trebygg i området.

Brannvegger
Brannvegger mellom byggverk er som hovedsak ført over tak. Ved at takfot i bygg på hver side av en 
brannvegg ikke er utført som tett konstruksjon er det fare for brannspredning til eksempelvis kaldt 
loft i nabobygning. Det er også registrert mindre svekkelser i brannvegger som ventiler, hulltaking, 
vindusutsparinger etc.

Store bygninger med mange bruksenheter
Store byggverk, særlig med mange bruksenheter og stor brannenergi bør prioriteres mht tilsyn. 
Kombinasjonen stor brannenergi, manglende brannskille og eventuelt åpent kaldt loft kan medføre stor fare 
for brannspredning til nærliggende bygninger.

Eksempel på bygning med mange bruksenheter.

Risikoreduserende tiltak
Midtre treby er i stor grad et resultat av gjennomtenkt byplanlegging, der ansvarlig prosjekterende og 
planavdelingen har hatt et bevist forhold til faren for spredning av brann mellom byggverk. Til tross for at 
det er gjort et godt arbeid med bybrannsikring, er det likevel noen forhold som ikke er tilfredsstillende eller 
som brannvesen og planavdelingen må være oppmerksom på.

Byggesak og tilsyn
De forholdene som er registrert som uheldige med tanke på brannspredning mellom bygg, er tilbygg som 
ser ut til å være oppført i nyere tid, samt oppføring av nye bygg. Der det ikke er snakk om ulovligheter er 
dette en indikasjon på mangelfull kvalitetssikring eller kompetanse hos foretakene eller tiltakshaverne 
involvert i tiltaket. Selv om byggesaksprosessen er basert på tillit til at tiltakshaver og søker kjenner til 
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og følger lover og forskrifter, har kommunen anledning til å føre tilsyn og følge opp ulovligheter. Antallet 
utfordringer i trehusbebyggelsen tyder på at denne typen oppfølging bør prioriteres høyere. Der det er satt 
opp nye bygg, kan det uheldige forholdet også være resultat av dagens krav til brannskille mellom byggverk 
i kombinasjon med dagens forståelse av hva som defineres som høyt byggverk. I visse tilfeller kan et høyt 
byggverk bli definert som lavt byggverk, og kan da oppføres uten solid brannvegg (mur), men kun med 
branncellevegg utført i bindingsverkskonstruksjon. Dette kommer spesielt tydelig frem for nybygg i Øvre 
Strandgate . Dersom de nevnte utbyggingene er søkt inn og godkjent, viser dette at byggesaksbehandler 
enten ikke har tilgang til klare retningslinjer for hvordan brannsikring skal løses i området, at saksbehandler 
ikke har hatt fokus på dette, eller at nybygget er prosjektert med en svakere løsning enn hva som fra 
tidligere har vært gjeldende for området. Dersom noen av tilbyggene er oppført ulovlig, uten søknad, 
viser dette at byggherre ikke har rådført seg om gjeldende regelverk, eller at det er en bevist handling som 
byggherre ikke tror vil bli oppdaget eller slått ned på. 
Omfanget av ulovlige eller uheldige tilbygg er pr. nå begrenset i området. For å hindre fremtidige tilsvarende 
tiltak, samt å redusere faren som allerede oppførte tiltak medfører, anbefales følgende tiltak:

• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte tiltakene, og oppretter om nødvendig tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutiner for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. 

Da dagens regelverk er vesentlig strengere enn regelverket som var gjeldende ved etablering av Østre 
Treby, vurderes det ikke som nødvendig å etablere særskilte byggeregler for området. Rutinen for 
området bør uansett fokusere på at allerede etablerte brannsikringstiltak/brannvegger beholdes og 
aksepteres som tilfredsstillende.

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området bør det som utgangspunkt kreves ansvar for PRO 
brannkonsept. Alternativt kan det kreves uavhengig kontroll av brannsikkerhet i alle prosjekt. Dette 
vil sikre at brannfagkyndig foretak blir involvert i prosessen. Dette er spesielt viktig, da det ikke er 
meningen at byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske løsninger.

• For å sikre korrekt utførelse anbefales også KUT som tiltak i alle byggverk med endring av fasade, samt 
byggverk med avstand under 8 meter mellom byggverk. 

Områderegulering – nye bestemmelser – Arbeidet med områderegulering av Aspøya er igangsatt og det 
vil i denne forbindelse være mulig å stille høyere krav til brannprosjektering og brannsikring, avstander o.l., 
sette grenser for eventuelle ikke-søknadspliktige tiltak, utbedring av mangler i forbindelse med nye tiltak, 
samt ivareta kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Observasjonene og anbefalingene i denne planen vil 
kunne spille en viktig rolle i dette arbeidet.

Brannvesenets tilkomst
Brannvesenets har i hovedsak god tilkomst i hele området. Det er derimot flere gater der parkerte biler 
i gaten begrenser fremkommelighet og oppstilling med brannbil og stigebil. I tillegg er det flere steder 
der plantet vegetasjon stikker ut i vegen og gir ytterligere begrensning for tilkomsten. Kommunen bør 
vurdere om det skal setter opp skilt i de gatene der dette er et problem, der skiltet minner beboere om at 
brannvesenet trenger 3 meter kjørebredde. I tillegg må kommunen sikre at det ikke blir plantet trer som vil 
være til hinder for brannvesenet. Eksisterende vegetasjon bør også kartlegges og, om nødvendig, trimmes.

Brannalarmanlegg
Antallet brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesen eller alarmstasjon i trehusmiljøene er 
veldig lavt. Etablering av brannalarmanlegg kan være aktuelt som konsekvensreduserende tiltak i deler 
av områdene. En tilskuddsordning for etablering av felles eller enkeltstående brannalarmanlegg for tidlig 
varsling er et godt tiltak som øker brannsikkerhetsnivået betydelig. Enkelte områder vil måtte installere 
brannalarmanlegg for å kunne tilfredsstille gjeldende regelverk. Andre områder eller bygninger kan benytte 
brannalarmanlegg som kompenserende tiltak for bygningsmessige mangler. En tilskuddsordning vil og øke 
antall brannalarmanlegg i trehusbebyggelse samtidig øke sannsynlighet for installasjon av brannalarmanlegg 
i bydelene.

Slokkevannskapasitet
I Midtre treby har området i enden av Giskegata en utfordring med avstand til slokkevannskilde. Nærmest 
slokkevannsuttak er 150 meter østover i Giskegata.
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10.7 Molja Ikke akseptabelt - flere tiltak nødvendig

Brannmurer og murhus på Molja: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og 
brannvegger med store mangler i blått.

Type bebyggelse og bruk
Byggene i Molovegen består av både næringsbygg og boliger. Alle byggene er eldre, og området bærer preg 
av å primært ha vært et industriområde. Flere av byggene er større sjøboder i tømmer, bygget tett sammen. 
Flere av byggene har 4 tellende etasjer, mens noen av de mindre boligbyggene har 2 - 3 tellende etasjer. I 
det definerte området er det også bolighus i Brunholmgata og Hellegata. Disse husene har 3 – 4 tellende 
etasjer.

Bygningene lengst vest på området har fasade i tunge konstruksjoner, med innvendig bæring i 
trekonstruksjoner. Store deler av lokalene har ikke vært gjenstand for noen form for reparasjoner eller 
vedlikehold siden fabrikkene ble nedlagt, og er i svært dårlig stand. Aktiviteten som har foregått i deler av 
lokalene (trankokeri) tilsier at treverket kan være spesielt brennbart (olje trukket inn i tre).

Eksisterende bybrannsikring
Bolighusene i Brunholmgata og Hellegata er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter 
angående minstekrav om avstand mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, 
er det ført opp brannmur (typisk 250 mm betong eller pusset tegl). 
Selve Molja fremstår ikke med en enhetlig og planlagt brannsikring mellom byggene. To av bygningene, 
Molovegen 18 og 22, består av tunge konstruksjoner og naturlige barrierer med tanke på brannspredning 
i Molovegen. Tilstand på brannvegger i disse bygningene er vesentlige for å unngå områdebrann i 
Molovegen.  Noen av byggene har sprinkleranlegg, samt at noen av byggene har brannalarmanlegg. 
Tilkomst og slokkemuligheter i området er krevende. ÅBV angir imidlertid at det er tilkomst også fra 
industriområde fra Fjordgata, dersom tilkomst til Molovegen ikke er mulig . 

Registrerte forhold
Molja fremstår som et område uten noen form for plan eller enhetlig opplegg for brannsikring med tanke på 
spredning mellom byggverk. Flere uheldige og kritiske løsninger er registrert, og er diskutert under.
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Avstand mellom bygninger
Flere av det store sjøbodene er bygget sammen, og representerer stor brannenergi, og potensiale 
for områdebrann. Det er noen åpne rom i bygningsrekken langs Molovegen som vil kunne forsinke 
brannspredning, og som etter bygningsreglene er regnet som tilfredsstillende avstand. En større brann 
og ugunstige værforhold vil med stor sannsynlighet føre til brannspredning mellom bygningene, selv med 
avstand mellom bygg på 5 eller 8 meter. Det er ikke registrert tilfredsstillende brannvegger på Molja. Det 
er registrert tilbygg som trolig er oppført i nyere tid. Dette fremstår tydelig mellom Molovegen 14 og 16. 
Mellom Molovegen 12 og 14 er det fra tidligere oppført bygg i det som trolig var smau mellom byggene. 
Dette gjør at disse 2 byggene i dag fremstår som ett bygg.

Tilbygg mellom hus i Molovegen 

Byggene i Brunholm- og Hellegata er ikke kritiske med tanke på utvikling av en områdebrann. Det vil 
imidlertid være fare for brannspredning til disse byggene ved en eventuell storbrann på Molja.

ÅBV har ikke sjøsprøyte eller slokkeflåte som en del av beredskapen i Ålesund kommune. Avhengig av årsak 
og utgangspunkt for brannstart i Molja vil det være kritisk for slokkemulighetene og komme til fra sjøsiden. 
Manglende sjøsprøyte/slokkemulighet fra sjøen vil i verste tilfellet medføre tap av trehusene på Molja.

To utesteder, Teaterfabrikken som er et lokale med underholdning og bevertning samt Molovegen 15 som 
leies ut som selskapslokale, innebærer at det til tider er mange personer som oppholder seg i gaten på 
vei til eller fra arrangement med den risiko det kan medføre. Ved et branntilfelle i Molovegen med mange 
personer vil det også være fare for at tilkomsten og innsatsen fra brannvesenet vanskeliggjøres i en tidlig 
fase. 
Det er registrert flere tilfeller av uønsket/uheldig plassering av søppelcontainere i Molovegen. 
Søppelcontainere kan både føre til uønsket brannstart som følge av selvantenning eller som følge av 
ildspåsettelse. Kombinasjonen av dårlig søppelhåndtering og tett trehusbebyggelse i Molovegen gjør at det 
bør etableres et felles søppelbygg/renovasjonspunkt i gaten.
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Topografi/Klima
Med plassering mot nord og med havet «rett inn» ligger alle byggene i Molovegen kritisk utsatt til for 
brannspredning. Vindretning og vindstyrken som kan forventes på Molja medfører stor spredningsfare ved 
et eventuelt branntilfelle. Vindrose for Ålesund (Vigra) viser tydelig at det kan forventes sterk vind med 
minst gunstig regning med hensyn til eventuell brannspredning på Molja. Sammen med bygningstyper, 
utfordringer med tilkomst fra både land og sjøside samt manglende brannskiller, gjør dette at en brann i 
Molovegen kan utvikle seg til en områdebrann. 

Lange, tørre perioder kan medføre fare for brann i vegetasjon på sørsiden av Molovegen. Forholdet 
må vurderes fortløpende av Ålesund brannvesen. Dette gjelder også andre områder i byen. Det anses 
imidlertid som lite sannsynlig at dette skal medføre områdebrann da det forventes mer nedbør med økte 
gjennomsnittstemperaturer, og vegetasjonen i området i hovedsak er løvskog (som brenner saktere/
dårligere enn barskog).

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet
– Brannvesenets tilkomst og mulighet for oppstilling med brannbil er utfordrende i hele Molovegen. 
Veien er i sin helhet smal og det står ofte parkerte biler i veien flere steder. Et annet alvorlig problem er 
at brannvesenet i utgangspunktet kun har én vei inn til området gjennom portalen i bygget til Akademiet. 
Brannvesenet har opplyst at det er mulig å ta seg inn til Molovegen ved å kjøre via Norbetong fra Fjordgata, 
men innsatspersonellet må da forsere 2 låste porter. I Brunholmgata og Hellegata er det i utgangspunktet 
god tilkomst for brannvesenets kjøretøy.

I Molovegen gjennomføres ulike arrangement ved Teaterfabrikken, i Molovegen 15, ved Fiskerimuseet og 
ellers i gaten, med ansamling av store menneskemengder. Dersom en brann skulle oppstå under et slikt 
arrangement i Molovegen, vil det potensielt kunne oppstå panikk som kan forsinke brannvesenets innsats

Ankomstvegen til Molovegen – portalen i bygget til Akademiet

Brann i nærliggende bebyggelse
Det er i utgangspunktet kun brann i bygninger i Molovegen som vil kunne spre seg til øvrige bygg i samme 
gate. På grunn av den korte avstanden mellom byggene, samt begrenset tilkomstmulighet for brannvesenet, 
vil det være fare for storbrann dersom vindretningen er riktig. Hvis det skulle oppstå brann i et av de 
første byggene (eksempelvis i Molovegen 12), og det er sterk vind fra øst/nord-øst, vil brannvesenet ha 
mulighet for å ta seg frem til bygget som brenner, men vil ha begrenset/forsinket mulighet for å sikre 
øvrige bygg lenger inne i gaten. Et annet scenarie er at det brenner i et av de siste byggene (eksempelvis 
Molovegen 22) med sterk vind fra vest. Da vil brannvesenet slite med å nå trygt frem til bygget som brenner, 
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samtidig som det vil kunne være vanskelig å sikre øvrige bygg mot brannsmitte. Noen av byggene i Molja 
er sprinklerbeskyttet. Dette vil redusere faren for at brann får utvikle seg og spre seg internt i bygget. Et 
sprinkleranlegg vil derimot ha liten/begrenset effekt mot en brann som kommer fra utsiden. 

Risikoreduserende tiltak
Molja har som område ingen enhetlig sikkerhetsstrategi for å begrense omfanget av en brann. Molja har 
derfor et potensiale for storbrann, der en stor del av området vil kunne gå tapt dersom brannvesenet ikke 
får tidlig varsel og slokker brannen tidlig i forløpet. Det vil derfor være nødvendig å gjennomføre flere 
omfattende tiltak i området, både tekniske og organisatoriske.

Byggesak og tilsyn 
Området har i seg selv en kulturhistorisk verdi som gjør at det ikke uten videre kan tillates vesentlige 
bygningstekniske tiltak. Andre tekniske tiltak omhandles i eget avsnitt under. Det er derimot av stor 
betydning at kommunen har kontroll på hva som er bygget og en tydelig plan for hva som kan tillates i 
området. For å hindre uheldige fremtidige tiltak og løsninger, samt å redusere faren som allerede oppførte 
tiltak medfører, anbefales følgende tiltak:
• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte nyoppførte tiltakene, og oppretter om nødvendig 

tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutiner for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. 

Dette kan måtte inkludere etablering av særskilte byggeregler for området, som for eksempel at alle nye 
bygg skal   beskyttes med sprinkleranlegg og ha brannalarm. 

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området må det som utgangspunkt kreves ansvarsrett for 
brannteknisk prosjektering. Det bør også vurderes uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering, 
uavhengig av byggesaksforskriftens veiledende anbefalinger. I tillegg bør det innkalles til 
forhåndskonferanse der brannvesenet også deltar. Dette vil sikre at brannfagkyndig foretak blir involvert 
i prosessen, og får mulighet til å gjøre seg kjent med lokale byggeregler for Molja. Dette er spesielt 
viktig, da det ikke er meningen at byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske 
løsninger.

• For å sikre korrekt utførelse anbefales også KUT som tiltak i alle byggverk med endring av fasade, samt 
tiltak med avstand under 8 meter mellom byggverk. 

Installasjon av sprinkleranlegg i alle trebygg i Molovegen
Da bygningsmassen i Molja kan fremstå som ett sammenhengende bygg, er det avgjørende at hver enkelt 
av bygningseierne tar sitt lovpålagte ansvar for brannsikkerheten på alvor. Erfaringer gjennom mange år 
viser at fokuset på brannsikkerheten (enten frivillig eller pålagt) er større hos en bygningseier som har hatt 
jevnlige tilsyn fra brannvesenet. Det anbefales derfor at brannvesenet registrerer samtlige bygg i Molja 
som særskilte brannobjekt. Dersom slik registrering er avhengig av lokal forskrift, må dette vurderes. Dette 
vil trolig kun gjelde bygninger som utelukkende benyttes som bolig og eies av privatperson. Et forhold 
som vil komme tydelig frem ved brannteknisk tilsyn, er bygningseiers ansvar og plikt om å legge frem 
dokumentasjon som beskriver byggets sikkerhetsnivå sett opp mot dagens krav (BF85). Da påkrevde tiltak 
i de enkelte byggene kan bli kostbare for eierne av byggene, bør kommunen vurdere å subsidiere deler av 
disse kostnadene, eller søke om slike midler fra relevante instanser.
Automatisk slokkeanlegg vil i mange tilfeller være avgjørende for å tilfredsstille FOB § 8 
(oppgraderingsplikten) i denne type bygninger. Automatisk slokkeanlegg vil være det mest effektive tiltaket 
for å berge bryggerekka i Molovegen ved et eventuelt branntilløp, og bør derfor vurderes som eget krav for 
eksisterende og nye tiltak dette området. 
Med et automatisk slokkeanlegg i bryggerekka i Molovegen menes for eksempel et sprinkleranlegg 
i henhold til NS 12845:2015. Et automatisk slokkeanlegg skal dekke hele bygningsmassen, og kunne 
kontrollere et eventuelt branntilløp som oppstår inne i bygningen. 

Brannvesenets tilkomst/beredskap 
Brannvesenets hovedutfordring i tilfelle brann i Molja er redusert fremkommelighet som følge av smal 
vei og parkerte biler i gaten. Det er også en stor svakhet at det kun er én ordinær tilkomst til området. 
Ved brann i et av byggene i området vil en vellykket og forutsigbar innsats forutsette at brannvesenet kan 
angripe brannen fra flere sider. Følgende tiltak anbefales:
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• Kommunen setter opp skilt i gaten som minner beboere om at brannvesenet trenger 3 meter 
kjørebredde. Vurdere parkeringsforbud.

• Brannvesenets innsatspersonell gjør seg kjent med hvor slokkevann finnes i området. Dersom plassering 
av disse kan legges inn i elektronisk kart i brannbilen, bør dette gjøres.

• Brannvesenet må gis ubegrenset tilgang til vei gjennom Norbetong for å sikre tilkomst fra begge sider.
• Informasjon til bygningseiere og brukere av bygningene i Molovegen om at det skal gjennomføres 

risikoanalyse ved større arrangementer. Ett av forholdene som må vurderes/sikres er tilgjengelige 
rømningsveier i begge ender av Molovegen. 

ÅBV har ingen fungerende sjøsprøyte eller slokkemulighet fra sjøen. Denne beredskapsmuligheten burde 
være en selvfølge i en kystby som Ålesund. Behovet og bidraget som en slokkemulighet fra sjøen vil 
innebære vil også være nødvendig flere andre steder i Ålesund. Ved en eventuell brann i Molovegen vil det, 
avhengig av eventuell brannstart, være avgjørende med slokking fra sjøsiden for å berge bryggerekken fra 
brann.
• Brannvesenet bør ha tilgang til slokkeplattform fra sjø. Dette kan enten løses med sjøsprøyte, som 

kun disponeres av brannvesenet, eller ved hjelp av multifunksjonsbåt som disponeres av flere etater/
organisasjoner, men som kan gjøres tilgjengelig for brannvesenet på kort varsel (ved call-out).

Etablering av brannposter og varmedetekterende kamera i Molovegen
Molovegen er et område hvor det i perioder er store menneskemengder, og dermed også fare for utvendig 
brannstart. For å redusere konsekvens ved eventuell utvendig brannstart vil varmedetekterende kamera 
overvåket av 110-sentral være et tiltak som sikrer tidlig slokkeinnsats. I tillegg bør det etableres utvendige 
slokkeposter i tilknytning til byggene hvor det kan forventes mange personer, slik at det er mulig med tidlig 
manuell slokkeinnsats fra publikum.
• Etablering av varmedetekterende kamera. Hvem som eier og drifter disse, samt plassering av slike 

kamera, må avklares.
• Etablering av utvendige slokkeposter med alarmsystem og varmekabler i tilknytning til for eksempel 

trankokeriet og Teaterfabrikken. 

Slokkevannskapasitet
Avstanden mellom hydrantene er noe lengre enn optimalt med 150 m mellom hydrantene. Den største 
utfordringen er tilkomsten. Enkleste tilkomst til området er via Apotekergata og Molovegen. Det er et 
smalt område og angrepsveien ligger ofte i motvind. Dette gjør noe med tilkomsten og muligheten for å nå 
slokkevannskilder. Angrep fra motsatt side via Fjordgata er begrenset.

10.8 Nordre Treby Akseptabel - noen tiltak nødvendig
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Brannmurer og murhus i Nordre treby: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og brannvegger 
med store mangler i blått.

Type bebyggelse og bruk
Nordre treby består utelukkende av boligbygg. De fleste byggene består av flere boenheter, men det er også 
noen eneboliger. De fleste byggene er oppført i treverk, med noen få unntak. Ingen av byggene er spesielt 
høye og de fleste byggene har 3 tellende etasjer. Det høyeste bygget i området har 4 tellende etasjer. 

Eksisterende bybrannsikring
Området er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter angående minstekrav om avstand 
mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, er det ført opp brannmur (typisk 
250 mm betong eller pusset tegl).

Registrerte forhold
Det er registrert få antall forhold som vil medføre fare for brannspredning, eller forhold som vil hindre 
brannvesenets slokke- og redningsinnsats. 

Avstand mellom bygninger 
Noen få steder er det oppført tilbygg mellom byggverk uten tiltak for å hindre brannspredning. Dette gjelder 
blant annet mellom Sorenskriver Bulls gate 36a og 38a.

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet – Det er kjørbar vei til samtlige bygninger i Nordre Treby. 
Det er derimot noen tilfeller av smal vei som gjør tilkomsten vanskelig. Ved behov for oppstilling av stigebil i 
Sorenskriver Bulls gate, må stigebil stilles opp i hovedveien. Parkerte biler i gaten er også et problem her.

Brann i nærliggende bebyggelse 
Det er noe industri og næring i området, men ingen av disse utmerker seg spesielt med tanke på brann som 
kan spre seg til trebyen. Nordigårdsgate 26 – 30 ligger tett opp mot et større område med skog og kratt. 
Dette er hovedsakelig løvskog, og representerer derfor ingen stor fare for skogbrann. 

Risikoreduserende tiltak
Nordre treby er et resultat av gjennomtenkt byplanlegging, der lovgiver og planavdelingen har hatt et 
bevist forhold til faren for spredning av brann mellom byggverk. Til tross for at det er gjort et godt arbeid 
med bybrannsikring, er det likevel noen forhold som ikke er tilfredsstillende eller som brannvesen og 
planavdelingen må være oppmerksom på.

Byggesak og tilsyn
De forholdene som er registrert som uheldige med tanke på brannspredning mellom bygg, er tilbygg som 
ser ut til å være oppført i nyere tid, samt oppføring av nye bygg. Der det ikke er snakk om ulovligheter er 
dette en indikasjon på mangelfull kvalitetssikring eller kompetanse hos foretakene eller tiltakshaverne 
involvert i tiltaket. Selv om byggesaksprosessen er basert på tillit til at tiltakshaver og søker kjenner til 
og følger lover og forskrifter, har kommunen anledning til å føre tilsyn og følge opp ulovligheter. Antallet 
utfordringer i trehusbebyggelsen tyder på at denne typen oppfølging bør prioriteres høyere. 
Der det er satt opp nye tilbygg, kan det uheldige forholdet også være resultat av dagens krav til brannskille 
mellom byggverk, i kombinasjon med dagens forståelse av hva som defineres som høyt byggverk. I visse 
tilfeller kan et høyt byggverk bli definert som lavt byggverk, og kan da oppføres uten solid brannvegg (mur), 
og kun med branncellevegg utført i bindingsverkskonstruksjon. 
Dette kommer spesielt tydelig frem ved tilbygg mellom Sorenskriver Bulls gate 36a, der bygget er oppført 
tett mot Sorenskriver Bulls gate 38a. 
Dersom de nevnte utbyggingene er søkt inn og godkjent, viser dette at byggesaksbehandler enten ikke har 
tilgang til klare retningslinjer for hvordan brannsikring skal løses i området, at saksbehandler ikke har hatt 
fokus på dette, eller at nybygget er prosjektert med en svakere løsning enn hva som fra tidligere har vært 
gjeldende for området. Dersom noen av tilbyggene er oppført ulovlig, uten søknad, viser dette at byggherre 
ikke har rådført seg om gjeldende regelverk, eller at det er en bevist handling som byggherre ikke tror vil bli 
oppdaget eller slått ned på.
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• Omfanget av ulovlige eller uheldige tilbygg er per nå begrenset i området. For å hindre fremtidige 
ulovlige tiltak, samt å redusere faren som allerede oppførte tiltak medfører, anbefales følgende tiltak:

• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte tiltakene, og oppretter om nødvendig tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutiner for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. Da 

dagens regelverk er vesentlig strengere enn regelverket som var gjeldende ved etablering av Nordre 
treby, vurderes det ikke som nødvendig å etablere særskilte byggeregler for området. Rutinen for 
området bør uansett fokusere på at allerede etablerte brannsikringstiltak/brannvegger beholdes og 
aksepteres som tilfredsstillende.

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området bør det som utgangspunkt kreves ansvar for PRO 
brannkonsept. Alternativt kan det kreves uavhengig kontroll av brannsikkerhet i alle prosjekt. Dette 
vil sikre at brannfagkyndig foretak blir involvert i prosessen. Dette er spesielt viktig, da det ikke er 
meningen at byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske løsninger.

• For å sikre korrekt utførelse anbefales også KUT som tiltak i alle byggverk med endring av fasade, samt 
byggverk med avstand under 8 meter mellom byggverk. 

Brannvesenets tilkomst 
Brannvesenets hovedutfordring i tilfelle brann i Nordre treby er redusert fremkommelighet som følge av 
smale gater og parkerte biler i gaten. Her bør kommunen sette opp skilt i gaten som minner beboere om at 
brannvesenet trenger 3 meter kjørebredde.

Slokkevannskapasitet
I nordre treby er det stor avstand mellom hydranter. Også her kan det oppstå situasjoner hvor det vil kunne 
være en begrenset tilgang på slokkevannskilder. 

Eksempel på tett bebyggelse Nordre treby.
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10.9 Klipra Akseptabel - tiltak nødvendig

Brannmurer og murhus på Klipra: Murhus er merket i grønt, intakte brannmurer i rødt, brannmurer med noen mangler i gult og 
brannvegger med store mangler i blått.

Type bebyggelse og bruk
Bebyggelsen på Klipra består i stor grad av bygårder oppført i treverk, men har også noen murbygg samt 
flere frittstående boliger. Området brukes i all hovedsak til boligformål. De fleste byggene har begrenset 
høyde med 3-4 tellende etasjer. Det er noen innslag av høye byggverk med 6 tellende etasjer. Store deler av 
Klipra ligger i bratt terreng. Dette medfører at en del nabobygg ligger med stor høydeforskjell.

Eksisterende bybrannsikring
Området er i utgangspunktet oppført i samsvar med lokale vedtekter angående minstekrav om avstand 
mellom byggverk. Der avstanden mellom byggene er mindre enn 5 meter, er det ført opp brannmur (typisk 
250 mm betong eller pusset tegl). Bygårder, oppført i rekke, er også delt inn med brannvegger.
Registrerte forhold
Det er registrert noen forhold som vil medføre fare for brannspredning, eller forhold som vil hindre 
brannvesenets slokke- og redningsinnsats. 

Avstand mellom bygninger – I noen tilfeller er det oppført garasje, carport eller annet tilbygg mellom 
byggverk, der det ikke er gjort tiltak for å hindre brannspredning. Et tydelig eksempel på dette ser man 
mellom Vannspringdalen 9a og 9b.

Trehusklynger
I området er det flere tilfeller av 3 og 4 trehus som er bygd sammen, eller ligger tett inntil hverandre, uten 
brannvegger. Bodareal, sosiale soner, lommer mellom bygg, søppelhåndtering og parkering av alt fra biler til 
sykkelvogner medfører at en brann raskt kan spres mellom byggverkene. 
For å nå planens overordnede målsetning med brann i kun to objekter, må dette løses med aktiv eller passiv 
brannsikring av disse byggene. Tilsyn i disse trehusmiljøene, samt oppgradering av forhold som medfører 
brannspredningsfare, er nødvendig. 
Lave byggverk med mønehøyde < 9 meter kan være utført med branncellebegrensende konstruksjon for 
å unngå brannspredning i tiden som er nødvendig for rømning og redning. Felles brannalarmanlegg, og 
muligheter for å se på trehusklyngene som egne brannseksjoner, er også aktuelt for å komme frem til 
løsninger som gir et akseptabelt sikkerhetsnivå. 
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Her har det vært god avstand mellom husene, men påbygg og balkonger har skapt utfordringer. 

Fjellside
I tørkeperioder vil det være fare for at brann oppstår i tilknytning til turområde, eller i overgang mellom 
private eiendommer og utmark. En brann som spres i vegetasjon, lyng og kratt i fjellsiden over Klipra vil 
kunne berøre store områder og mange bygninger. Det må tilrettelegges for lokal slokkeinnsats i disse 
områdene ved hjelp av strategisk plasserte brannposter. Områdene er også vanskelig tilgjengelig for 
utrykningskjøretøy. Tilkomst for brannvesen i området må vurderes særskilt, og parkeringsforbud kan være 
aktuelt. 

Tomme hus som står for forfall skaper utfordringer.
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Topografi
Vindrose for Ålesund viser at det ofte er vind, og at det er vind fra alle retninger. Kraftig vind opp fjellsiden 
på Klipra kombinert med brann, kollaps og gnistregn kan føre til områdebrann og betydelige utfordringer 
med slokningsarbeid og brannspredning. Særlig i tørre perioder, hvor også vegetasjon kan bidra både som 
brannbroer og føre til brannspredning, vil det være viktig å redusere konsekvensen av brann i området.

Brannvegger
Brannvegger mellom byggverk er i hovedsak ført over tak. Da takfot i bygg på hver side av en brannvegg 
ikke er utført som tett konstruksjon, er det fare for brannspredning til eksempelvis kaldt loft i nabobygning. 
Det er også registrert mindre svekkelser i brannvegger. På Klipra er det også registrert utfordringer knyttet 
til at brannvegger er avsluttet ved takfot, mens saltak på begge sider av brannvegg stiger over brannveggen. 
Dette gjerne i kombinasjon med vinduer i takflate som også øker risiko for brannspredning. 

Fraflyttet bygg
I påvente av utbygning av boligprosjekt er det noen bygninger som står tomme. Disse representerer i 
utgangspunktet høy brannenergi og økt risiko for et eventuelt branntilløp. Dedikert vakthold av byggene, og 
god merking bidrar vesentlig på brannrisikoen.

Fremkommelighet og oppstilling for brannvesenet
Brannvesenet har opplyst at det i nedre del av Klipra er generelt god tilkomst med brannbil, men at 
tilkomsten i øvre del av Klipra er svært begrenset med brannbil av normal størrelse. Kombinasjonen av 
smale veier, krappe svinger, sterk stigning og parkerte biler i gatene gjør det vanskelig å komme frem flere 
steder. I øvre del av Klipra er det ikke mulig å rigge opp stigebil, selv om denne kommer seg frem til stedet.
Brann i nærliggende bebyggelse
Det er få virksomheter i området som representerer større fare for brannspredning enn hva som er aktuelt 
for boligbygg. I Fjellgata 2b er det virksomhet som kan forstås å representere en større fare for brann og 
omfang av en brann. Ved brann i bygget vil det være en mulighet for gnistregn og spredning til andre bygg 
trebygg i området.

Risikoreduserende tiltak
Klipra er i stor grad et resultat av gjennomtenkt byplanlegging, der lovgiver og planavdelingen har hatt et 
bevisst forhold til faren for spredning av brann mellom byggverk. Til tross for at det er gjort et godt arbeid 
med bybrannsikring, er det likevel noen forhold som ikke er tilfredsstillende, eller som brannvesen og 
planavdelingen må være oppmerksom på.

Byggesak og tilsyn – De forholdene som er registrert som uheldige med tanke på brannspredning 
mellom bygg, er i hovedsak tilbygg som ser ut til å være oppført i nyere tid. Det er også forhold som 
har vært uforandret fra gammelt av.  Dette gir en indikasjon på at det enten har skjedd en svikt ved 
byggesaksbehandlingen av disse, eller at kommunenes tilsynsordning ikke fanger opp ulovlig oppførte tiltak. 
Dersom de uheldige utbyggingene er søkt inn og godkjent, viser dette at byggesaksbehandler enten ikke 
har tilgang til klare retningslinjer for hvordan brannsikring skal løses i området, eller at saksbehandler ikke 
har hatt fokus på dette. Dersom noen av tilbyggene er oppført ulovlig, uten søknad, viser dette at byggherre 
ikke har rådført seg om gjeldende regelverk, eller at det er en bevist handling som byggherre ikke tror vil bli 
oppdaget eller slått ned på.
• Omfanget av ulovlige eller uheldige tilbygg er pr. nå begrenset i området. For å hindre fremtidige 

tilsvarende tiltak, samt å redusere faren som allerede oppførte tiltak medfører, anbefales følgende 
tiltak:

• Byggesaksavdelingen undersøker status for de nevnte tiltakene, og oppretter om nødvendig tilsynssak.
• Kommunen etablerer særskilte rutiner for hvordan innkomne byggesaker i området skal håndteres. Da 

dagens regelverk er vesentlig strengere enn regelverket som var gjeldende ved etablering av Klipra, 
vurderes det ikke som nødvendig å etablere særskilte byggeregler for området. Rutinen for området bør 
uansett fokusere på at allerede etablerte brannsikringstiltak/brannvegger beholdes og aksepteres som 
tilfredsstillende.

• For alle søknadspliktige tiltak i dette området bør det som utgangspunkt kreves ansvar for PRO 
brannkonsept. Alternativt kan det kreves uavhengig kontroll av brannsikkerhet i alle prosjekt. Dette 
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vil sikre at brannfagkyndig foretak blir involvert i prosessen. Dette er spesielt viktig, da det ikke er 
meningen at byggesaksbehandler selv skal involvere seg i valg av branntekniske løsninger.

• For å sikre korrekt utførelse anbefales også KUT som tiltak i alle byggverk med endring av fasade, samt 
byggverk med avstand under 8 meter mellom byggverk. 

Brannvesenets tilkomst
Brannvesenets har i hovedsak god tilkomst i hele området, men har særlig begrenset tilkomst i øvre deler av 
Klipra. Her bør kommunen sette opp skilt i gaten som minner beboere om at brannvesenet trenger 3 meter 
kjørebredde. I tillegg bør brannvesenet utarbeide egen særskilt innsatsplan for øvre deler av Klipra, da med 
spesielt fokus på oppstilling av kjøretøy, tilgang til slokkevann, samt merke hvilke bygg som ikke kan nås med 
stigebilen.

Etablering av brannposter i øvre Klipra
Etablering av brannposter vil gjøre at beboere kan bidra til rask og lokal innsats ved eventuelle branntilløp. 
Brannpostenes funksjon vil være særlig knyttet til risiko for mindre branntilløp i eksempelvis vegetasjon, 
søppelhåndtering, boder eller lignende. Brannposter skal ikke erstatte brannvesenets innsats på noen måte, 
men være et førstehjelpstiltak og supplement i tidlig fase av en brann.
Etablering av utvendige slokkeposter må utføres med alarm og varmekabler, og plassering må avklares i eget 
prosjekt. 

Brannalarmanlegg
Antallet brannalarmanlegg med alarmoverføring til brannvesen eller alarmstasjon i trehusmiljøene er 
veldig lavt. Etablering av brannalarmanlegg kan være aktuelt som konsekvensreduserende tiltak i deler av 
områdene. En tilskuddsordning for etablering av felles eller enkeltstående brannalarmanlegg er et godt 
tiltak som øker brannsikkerhetsnivået betydelig. Enkelte områder vil måtte installere brannalarmanlegg for å 
kunne tilfredsstille gjeldende regelverk. Andre områder eller bygninger kan benytte brannalarmanlegg som 
kompenserende tiltak for bygningsmessige mangler. En tilskuddsordning vil øke antall brannalarmanlegg i 
trehusbebyggelsen og samtidig øke sannsynlighet for installasjon av brannalarmanlegg i bydelene.

Slokkevannskapasitet
Område Grensegata og Vannspringdalen har dårlig med kapasitet, 1 kum  i dette område har kun kapasitet 
på 15l/s. Hydranten som er i krysset Vannspringdalen/Bergvegen har god kapasitet på 50 l/s, men denne 
blir begrenset i muligheten for uttak av vannmengde da det kun er 88 mm tilførsel på hydranten. Klipra har 
vanskelig og trang tilkomst samt lang avstand mellom slokkevannskildene. Bratte bakker og trange gater gjør 
det vanskelig å håndtere slangeutlegg.

Oversiktsbilde over Klipra. Det er flere murbygninger og mer variert bebyggelse enn på Aspøya, men samtidig mange gamle trehus. 
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Handlingsplan med budsjettkostnader

Alle budsjettpriser angitt i denne handlingsplanen er grove overslag som er ment som underlag for en 
budsjettprosess. Kostnadene er ment for å presisere hvilket omfang de enkelte tiltakene innebærer. Alle 
kostnader er ment eksklusiv merverdiavgift. Prosjekteringskostnader og prosjektoppfølgingskostnader vil 
komme i tillegg til budsjettkostnader angitt i planen. 
Estetikk, lokale ønsker, innspill fra bygningseiere, følgekostnader, samt interne kommunale eller offentlige 
kostnader er ikke hensyntatt i budsjettet. Gravekostnader/infrastrukturkostnader er heller ikke hensyntatt.

Skifertak på Aspøya.
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Tiltak Beskrivelse Referanse i
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Informasjon til beboere 
om brannsikringsplan.

Presentasjon av 
brannsikringsplan som 
skal oppfattes positivt av 
innbyggere. Informasjon 
om brannskallsikring.

Kapittel 7
Kapittel 9
Kapittel 10

Forebyggende 50.000,-

Lage kortversjon/
Informasjonsbrosjyre
 av brannsikringsplan

Lage presentasjon som er 
rettet mot politikere og 
beboere.

Kapitel 4 Forebyggende Intern

Utrede mulighet for støtte 
ved
Oppgradering av 
brannvegger

Etablere prosjekt i 
regi av kommunen. 
Beboere kan søke 
tilskudd for oppgradering 
av brannvegger. 
«Brannveggen min»
Også for å øke 
beboerinvolvering.
Utarbeide 
oppgraderingsprinsipp 
både mht
-tunge konstruksjoner
(murvegger)
-oppgradering av saltak 
bygd over brannvegg
-Oppgradering av vegger 
bygd rundt» eller forbi 
brannvegger.

Kapitel 10 Konsekvens-
reduserende

Intern
Prosjekt
forutset-
ninger må 
avklares

Tilsyn i brannobjekter. Tilsyn med referansenivå 
FOB §8 i alle brannobjekt 
i brannsmitteområder.
Brannsmitteområder 
defineres som særskilte 
brannobjekt iht BEL §13.

Kapitel 10 Forebyggende Intern

Fyrverkeriforbud Etablere fyrverkeri
forbud på Aspøy og
Nørvøy. Bør erstattes
med årlig kommunalt
fyrverkeri

Kapitel 9.6 Forebyggende Intern
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Tiltak Beskrivelse Referanser i
brannsikrings
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Tilsyn i brann
objekt

Definere 
flerbruksbygg, 
leilighetsbygg og 
«enbruker»bygg for 
prioritering av utvalg. 
Tilsyn med hensyn på 
oppgradering av bygg 
iht FOB §8.

Kapitel 10 Forebyggende Intern

Gjenopptakelse av 
ulovligheter

Gjenåpne kjente 
byggesaker hvor 
det er begått 
saksbehandlingsfeil, 
prosjekteringsfeil 
eller utførelsesfeil.

Kapittel 7
Kapittel 9.4
Kapittel 10

Forebyggende Intern

Sikre Molja mot 
brannspredning 
som følge av 
tilstand, lokasjon 
og bygningstype.

Etablere slokkeanlegg 
i hele bryggerekken 
på Molja

Kapittel 9.6
Kapittel 10.7

Konsekvens-
reduserende

5 000 000,-

Uønsket 
søppelhåndtering 
og plassering

Etablering av felles 
søppelpunkt/
inngjerdet området/
avlåst bygning med 
avfallshåndtering for 
hele Molja

Kapittel 10.7 Forebyggende 100.000,-

Slokkeflåte/
sjøsprøyte.

Anskaffe 
slokkemateriell 
som er egnet for 
brannslokking på 
Molja.
Egnet sjøsprøyte/
slokkeflåte 
må utredes av 
brannvesenet.

Kapittel 8
Kapittel 10.7

Beredskap 8 000 000,-
(avhengig av 
løsning)
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Tiltak Beskrivelse Referanse i
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Vurdere 
tilskuddsordning 
for brannalarm
anlegg

Gitt omfanget av 
automatiske 
brannalarmanlegg med 
alarmover
føring bør kommunen 
vurdere å iverksette 
en tilskuddsordning for 
byggeiere som instal-
lerer brannalarm-anlegg.

Kapittel 4.3
Kapittel 8.6
Kapittel 10

Konsekvens-
reduserende

5 000 000,-*
Avhengig av 
politisk be-
slutning. 
Avhengig av
 tilskudds-
ordning.

Rabattert 
tilknytningsavgift 
alarmsentral

Bygningseiere innenfor 
brannsmitteområdene 
som har oppgradert 
brannsikkerheten 
kan gis rabatt på 
tilknytningsavgift.

Kapittel 4.3
Kapittel 8.6
Kapittel 10

Konsekvens-
reduserende

Intern 
kostnad.

Parkeringsforbud i 
Ringveien

Vurdere mulighet for 
parkeringsforbud

Kapittel 8
Kapittel 10.4

Beredskap Intern

Skilting av områder 
med utfordringer for 
brannvesenets innsats

Kapittel 8
Kapittel 10

Beredskap Intern

Parkeringsforbud i øvre 
deler av Klipra

Vurdere mulighet for 
parkeringsforbud

Kapittel 8
Kapittel 10.9

Beredskap Intern

Etablere utvendige
brannslangeposter/
Brannstasjoner på 
Molja

Etablere utvendige 
poster med faste 
påkoblingspunkter 
for brannvesen og 
slangeskap.

Kapittel 10.7 Konsekvens-
reduserende

180 000,-
(3 stk)

Etablere utvendige 
brannslangeposter/
Brannstasjoner i øvre 
Klipra

Etablere utvendige 
poster med faste 
påkoblingspunkter 
for brannvesen og 
slangeskap.

Kapittel 10.9 Konsekvens-
reduserende

750 000,-
8 stk
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Tiltak Beskrivelse Referanse i
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Grillforbud i tørre
perioder.

Varsling i media om
grillforbud i tørre 
perioder

Kapitel 9 Forebyggende Intern

Varmesøkende kamera 
i risikoutsatte områder 
og i områder som 
er godt egnet i bratt 
terreng.

Vurdere hvilke områder 
som er mest egnet 
sammen med ÅBV. 
Gjelder særlig Molja, 
øvre del av Klipra, og 
Ringveien. Bør overvåkes 
av en brannsentral 
med automatisk 
alarmoverføring.

Kapittel 9.6
Kapittel 10

Konsekvens-
reduserende

600 000
(Budsjett 
med 
4kamera og 
sentral).

Sikre lynavledere på 
høye punkt.
Eget prosjekt med 
EL tilsyn med 
risikovurdering av 
luftlinjer, stolper og 
høyt monterte trafoer.

Lynavledere på høye 
punkter, og på fredede 
bygninger.

Kapittel 9.6
Kapittel 10

Forebyggende Intern

Rutine for byggesaker i 
brannsmitte
områdene (
lokal forskrift?).

Sikre at 
brannprosjektering 
er ansvarsbelagt 
i alle byggesaker 
i områdene. PRO 
Brannkonsept skal være 
ansvarsbelagt og inngå i 
gjennomføringsplan

Kapittel 10
Avstandskrav 
kan skjerpes i 
områderegulering 
(uregulerte 
områder) og rutiner 
i byggesaker kan 
skjerpes iht PBL § 
29-4

Forebyggende Intern

Rutine for byggesaker i 
brannsmitteområdene 
(lokal forskrift?).

Kreve uavhengig kontroll 
og KUT Brannsikkerhet 
i alle bygg med 
fasadeendring/avstand 
mellom bygg <8 meter.

Kapittel 10
Avstandskrav 
kan skjerpes i 
områderegulering 
(uregulerte 
områder) og rutiner 
i byggesaker kan 
skjerpes iht PBL § 
29-4

Forebyggende Intern
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Tiltak Beskrivelse Referanse i
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Formidling og 
veiledning om 
brannsikringstiltak

(Politisk beslutning som 
insentiv for brannteknisk  
oppgradering i 
områdene).
Kommunen/
brannvesenet oppretter 
en egen nettside 
for brannsikring 
med informasjon 
om utfordringer og 
tiltak forbundet med 
trehusbebyggelsen, 
muligheter for tilskudd, 
og oppretter en stilling/
oppgave for eksisterende 
stilling som veileder 
for huseiere, søkere og 
andre

Kapitel 10 Forebyggende Intern

Samordning av 
forsikringsordninger

Initiere forslag og 
møter med FG Brann/
ÅBV/Firesafe for å 
se på muligheter for 
premiereduksjon ved 
brannsikringstiltak.

Kapittel 10 Forebyggende Intern

Funksjonstest/
kvalitetssikring av 
slokkevannskapasitet.

Utarbeidelse av 
brannsikringsplan har 
avdekket uklarhet 
knyttet til faktisk 
slokkevannskapasitet i 
noen av områdene.

Kapittel 8 Beredskap Intern

Engasjere Parkerings
etaten i
brannhygiene-
oppfølging.

Varsling til ÅBV ved 
søppelansamling, 
løv, eller uheldige 
brannbroer. Vurdere 
lovlighet/gjennomføring 
av bøtelegging

Kapittel 10 Beredskap Intern
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Tiltak Beskrivelse Referanse i
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Brannsikre 
avfallsløsninger.

Deler av avfallhåndtering 
vil flyttes til underjordiske 
anlegg. 
Dette er ikke angitt som 
er særskilt utfordring i 
brannsmitteområdene 
basert på det som er 
observert ved befaringer. 
Det er imidlertid 
igangsatt et arbeid med 
underjordiske anlegg i 
kommunen.

Kapitel 10 Forebyggende Intern

Varsling av store 
arrangement

Sikre varsling av 
store arrangement 
med betydning for 
brannberedskapen, og 
hvor det informeres om 
brannsikringsplan og en 
overordnet strategi.

Kapitel 4
Kapitel 10

Intern Intern

Årlig kontroll av 
brannhydranter og 
brannkummer.

Sikre tilkomst og 
tilgjengelighet. Avklare 
rutiner for snømåking 
ved store snøfall.

Kapittel 10 Beredskap Intern

Feiing Risikobasert feiing Forskrift om brann-
forebygging § 17

Forebyggende Intern

Eltilsyn Tett dialog med Eltilsynet Forskrift om brann-
forebygging § 19

Intern
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Tiltak Beskrivelse Referanse i 
brannsikrings-
plan

Type tiltak Budsjett
kostnad

Sikre tilkomst i 
friareal/bakgårder i 
Østre Treby

Tilsyn av forebyggende 
avdeling ÅBV.

Tilsyn av 
forebyggende 
avdeling ÅBV.

Forebyggende Intern

Sikre tilkomst i 
friareal/bakgårder i 
Østre Treby

Tilsyn av forebyggende 
avdeling ÅBV.

Tilsyn av 
forebyggende 
avdeling ÅBV.

Forebyggende Intern

Planer for rekvirering 
av slokkehelikoptere 
for slokking av 
vegetasjon i øvre 
deler av Klipra, 
Nordre treby og 
Molja.

Retningslinjer gitt av DSB Beredskap Intern

Utabreidelsen av brannsikringsplanen har vært et tverrfaglig samarbeid. Ålesund brannvesen har stått i 
spissen for prosjektet, og med på laget har vi hatt viktige støttespillere fra kommunens virksomhet plan og 
bygning, Firesafe A/S og andre.

Det tverrfaglige samarbeidet har vært en viktig nøkkel for å lykkes med en god brannsikringsplan for tett 
verneverdig trehusbebyggelse.

Prosjektets hoveddeltagere
Navn    Selskap     Tittel
Sindre Egeness   Ålesund brannvesen KF   Prosjekteier
Trond Ulgenes   Firesafe A/S    Prosjektleder
Øystein Arnfinsen  Firsesafe A/S    Prosjektdeltager
Jorunn Monrad   Ålesund kommune v/plan- og bygning Prosjektdeltager
Fredrik Steffensen  Ålesund brannvesen KF   Prosjektdeltager

Andre støttespillere i prosjektet
Navn    Selskap 
Helge Johan Berg  Ålesund brannvesen KF
William Bernt Ekeli  Ålesund brannvesen KF
Arne Sigurd Hansen  Ålesund brannvesen KF
Gisle Skrede   Ålesund brannvesen KF

Einar Løken   Ålesund kommune v/vann og avløp

Vi takker Riksantikvaren for støtte til prosjektet.

*Budsjettpris for brannalarmanlegg er avhengig av hvilken tilskuddsordning som velges og hvilke bygninger 
som har mulighet å få tilskudd. Summen som er angitt er med tanke på tilskudd på inntil halvparten av 
brannalarmanleggets verdi, inntil 25000,- for 200 bygninger. Eventuell effekt av tilskuddsordningen må 
evalueres.
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