Vestfold
Interkommunale
Brannvesen IKS

Saksbehandler:
Direkte tlf:
Vår ref.:
Deres ref.:

Vår dato:

Einar Flogeland
98 26 30 23
17/1170

05.02.2019

Tønsberg Kommune
Postboks 2410
3104 TØNSBERG

JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING
__
Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for
hensetting av tog datert 10. januar 2019.
Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi
vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan
utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på
en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser.
Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:
 Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt
oppstillingsplass.
 Blir området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for
slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
 Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller
område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
 Brannslokking. Brannslokkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av
beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for
tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i
detaljprosjektering.
 Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslokking.
 VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.
Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er
omforent før ferdigstillelse av henstillingsområdet.
Med vennlig hilsen

Einar Flogeland
varabrannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Postadresse:
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse:
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Nøtterøy brannstasjon
Kopstad brannstasjon

Ollebukta 6, Tønsberg
Kirkeveien 222, Borgheim
Nykirke

Vestfold
Interkommunale
Brannvesen IKS

Saksbehandler:
Direkte tlf:
Vår ref.:
Deres ref.:

Vår dato:

Einar Flogeland
98 26 30 23
17/1170

05.02.2019

Ståle Sørensen

JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING
__
Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for
hensetting av tog datert 10. januar 2019.
Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi
vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan
utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på
en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser.
Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:
 Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt
oppstillingsplass.
 Blir området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for
slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
 Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller
område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
 Brannslokking. Brannslokkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av
beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for
tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i
detaljprosjektering.
 Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslokking.
 VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.
Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er
omforent før ferdigstillelse av henstillingsområdet.
Med vennlig hilsen

Einar Flogeland
varabrannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse:
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse:
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Nøtterøy brannstasjon
Kopstad brannstasjon

Ollebukta 6, Tønsberg
Kirkeveien 222, Borgheim
Nykirke

Vestfold
Interkommunale
Brannvesen IKS

Saksbehandler:
Direkte tlf:
Vår ref.:
Deres ref.:

Vår dato:

Einar Flogeland
98 26 30 23
17/1170

05.02.2019

Bane Nor postmottak

JERNBANE NYKIRKE - BARKÅKER - HENSETTINGSOMRÅDE - SVAR PÅ HØRING
__
Viser til mottatt varsel om planoppstart og høring av planprogram av kommunedelplan for
hensetting av tog datert 10. januar 2019.
Med utgangspunkt i føringer lagt i dokumentene og omfanget av hensettingen, så har vi
vurdert nødvendig tilretteleggingstiltak som må prosjekteres inn for at redningspersonell kan
utføre effektiv og sikker redningsinnsats ved brann og andre ulykker. Det skal være mulig på
en effektiv måte å redde personer i nød, berge materielle verdier, samt begrense miljø- og
samfunnsmessige konsekvenser.
Nødvendige tilretteleggingstiltak og vurderinger:
 Det må etableres kjøreveg tilrettelagt for brannvesenets kjøretøyer frem til planlagt
oppstillingsplass.
 Blir området lukket, må det sikres tilgang for brannvesenet. Må det benyttes nøkkel for
slik adkomst må nøkkelsafe monteres slik at brannvesenet nøkkel kan benyttes.
 Oppstillingsplass for brannvesenets kjøretøyer. Det må etableres beredskapsplass eller
område/egnet veg for oppstilling av brannvesenets kjøretøyer nær hensettingsområdet
 Brannslokking. Brannslokkepunkt må planlegges og koordineres med plassering av
beredskapsplass og atkomstvei til henstillingsområdet. Krav til vannuttak som for
tettbebygd strøk – 20 s/sek ved minimum 1 bar trykk. Antall vannuttak vurderes i
detaljprosjektering.
 Det bør vurderes nødvendige tiltak for å ivareta miljø ved brannslokking.
 VIB vil utarbeide beredskapsplan for henstillingsområdet.
Vi anbefaler at Bane Nor tar kontakt med VIB i forbindelse med detaljprosjektering slik at vi er
omforent før ferdigstillelse av henstillingsområdet.
Med vennlig hilsen

Einar Flogeland
varabrannsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse:
Ollebukta 6, 3126 Tønsberg
Tlf 33 00 36 00
E-post: post@vibr.no
Org.nr.: 982 847 796
Bankkonto: 2470.25.42215

Fakturaadresse:
c/o Fakturamottak
Postboks 4228
8608 Mo i Rana
E-post: 4228@invoicecenter.net

Tønsberg brannstasjon
Nøtterøy brannstasjon
Kopstad brannstasjon

Ollebukta 6, Tønsberg
Kirkeveien 222, Borgheim
Nykirke

