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Kommunedirektørens innstilling 
1 I samsvar med PBL §20-1a godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av 

ladestasjon for ferge på Vennesund fergeleie, og E-hus og nettstasjon på eiendom 30/4. 
2 Tillatelsen er midlertidig og har en varighet på inntil 5 år fra vedtaksdato. 
2 Tillatelsen forutsetter at det skal utredes nytt fergeleie ved Vennesund, som avtalt med 

Nordland fylkeskommune. 
3 Det må foreligge en komplett søknad om igangsetting før arbeidet med oppføring av 

ladestasjon, E-hus og nettstasjon kan starte. 
4 Det delegeres til Leder plan, miljø og utvikling å godkjenne igangsettingssøknaden. 
5 Det forutsettes at det gjennomføres nødvendige vurderinger av grunnforholdene for 

området ladetårnet, E-huset og nettstasjonen skal oppføres på. 
 
 
 

Saksdokumenter 
F-sak 71/20, datert 26.08.20. 
Søknad om tiltak. 
Søknadsbrev, datert 15.01.21. 
Opplysninger gitt i nabovarsel. 
Kvittering for nabovarsel. 
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Situasjonsplan. 
Tegninger. 
Gjennomføringsplan. 
Erklæring om ansvarsrett. 
Brannvurdering av Ladetårn, Acel AS, datert 08.05.20. 
Brannvurdering av E-hus, Acel AS, datert 02.06.20. 
Brannteknisk vurdering av Firesafe, revidert 11.01.21. 
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder rammetillatelse for midlertidig oppføring av landbasert ladestasjon ved 
Vennesund ferjeleie. Det vil si et ladetårn, et teknikkhus (E-hus) og en nettstasjon. Tiltakshaver 
for tiltaket er Torghatten Trafikkselskap AS og ansvarlig søker er Bygg Tech AS. E-huset (og 
trafo/nettstasjon) skal plasseres på eiendom 30/4 som eies av Vennesund Eiendom AS. 
 
Beliggenhet 
Vennesund fergeleie ligger i Vennesund, helt sør i kommunen. 

 
Bilde 1 Oversikt over Vennesund fergeleie 

Planavklaring 
Området den landbaserte ladestasjonen skal oppføres på er underlagt kommuneplanens arealdel. 
 
Sakens bakgrunn 
Fergesambandene i Norge skal elektrifiseres etter Stortingets anmodning fra 2014. Nordland 
Fylkeskommune stiller strenge utslippskrav i anbudene om drift av ferjesambandene og kravene 
kan i praksis kun tilfredsstilles med elektriske ferger. For å muliggjøre elektrisk drift er det 
nødvendig å etablere landbaserte ladestasjoner, slik at ferjene kan hurtiglade når de ligger ved 
kai. 
 
Tiltakshaver søkte i 2020 om rammetillatelse for permanent etablering av ladestasjon ved 
Vennesund fergeleie. Denne søknaden ble avslått i F-sak 71/20 av hensyn til konflikt med 
kulturminne og på bakgrunn av manglende branntekniske avklaringer. Ansvarlig søker kommer 
nå med en revidert søknad som skal ivareta forholdene som ble påpekt underveis i 
saksbehandlingen av den opprinnelige søknaden i 2020. Ansvarlig søker skriver i søknaden at 
den reviderte søknaden omfatter en midlertidig etablering i 5 år, med forutsetning om at det skal 
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utredes nytt fergeleie ved Vennesund. Ladestasjonen vil da flyttes dit det nye fergeleiet 
etableres. 
 
Utfyllende saksopplysninger 
Ladetårnet er tenkt plassert på eksisterende kai, i nærhet til Vennesund brygge. For denne delen 
av kaiet/kaianlegget fremkommer det ikke hvem som er eiere i Matrikkelen. Ladetårnet skal ha 
en størrelse på 3,62 meter x 3,0 meter og en høyde på 11,2 meter over eksisterende kai. Det vil 
bli en klaring på 3,0 meter mellom ladetårn og Vennesund brygge. 
Ladetårnet var opprinnelig plassert 1,44 meter fra bryggen i søknaden i 2020, og har dermed 
blitt flyttet 1,56 meter lenger unna i nåværende søknad. Dette på grunn av at det nå har blitt 
kontrollmålt etter fullført prosjektering. Ladetårnet har fått redusert bredden med 0,92 meter 
etter endelige tegninger fra leverandør. 
 
Av hensyn til å oppnå nødvendig forankringsdybde på boltene må det etableres en påstøp på 
kaidekket med en tykkelse på 20 cm (denne forsterkningen fordeler også lastene fra ladetårnet 
til eksisterende kaidekke. Eksisterende kai/fendervegg er styrkeberegnet til å ivareta lastene fra 
ladetårnet. 
 
E-huset er nå flyttet til øst for resepsjonsbygget til Vennesund camping som står ved Vennesund 
brygge. Den nye nettstasjonen (trafo) blir plassert nord for E-huset. Denne plasseringen vil bli 
på eiendom 30/4 som eies av Vennesund eiendom AS, og en avtale mellom prosjekteier 
Nordland fylkeskommune og grunneier er under utarbeidelse. Grunnflaten på E-huset vil bli ca. 
33 m2. Høyden over terrenget vil bli ca. 3,55 meter. Utvendig frikjøler kommer i tillegg til 
bygget, og vil utgjøre ca. 1 meter i lengden mot sør. Nettstasjonen vil få en grunnflate på ca. 
10m2 og en høyde på 2,8 m. 
 
Avstanden mellom E-huset og servicebygget er 8,2 meter, avstanden mellom E-huset og 
uthus/garasje sør for bygget er 4,0 meter, avstand mellom nettstasjon og E-hus er 2,0 meter. 
 

 
Bilde 2 Plassering av ladetårn, E-hus og trafo. 
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Opprinnelig brannvurdering utført av Firesafe er nå revidert for å ivareta ny plassering av 
ladetårn, E-hus og nettstasjon. Brannvurderingen er også ytterligere detaljert i forhold til 
vurderingene som er gjort med hensyn til brannsikkerheten for tiltaket opp mot ytelseskrav i 
TEK17. Brannvurderingene av E-huset og ladetårnet utført av Acel AS er de samme 
vurderingene som ble utført til søknaden i 2020.  
 
For ladetårnet vurderes det av Acel AS at sannsynligheten for brann uten ytre påkjenning er 
tilnærmet null. Det står blant annet at en overbelastning og kortslutning ikke vil kunne medføre 
brann i ladetårnet. Ved en eventuell lysbue i forbindelse med kortslutning blir anlegget frakoblet 
og lysbuen slokner før brann kan oppstå. Ladetårnet skal utstyres med røykdetektorer som vil slå 
ut ladestrøm til ladetårn automatisk om det skulle oppstå røyk i tårn. 
 
For E-huset vurderer Acel AS at sannsynligheten for feil er lav, men skulle en feil i henhold til 
risikoanalysen oppstå kan konsekvensene bli store. Risikoanalysen som er utarbeidet viser 
hvilke tiltak som er gjort for å redusere konsekvenser. Basert på disse tiltakene, er nå summen 
av sannsynlighet og konsekvens på medium. Eller 5 på Criticality, som de anser som akseptabel. 
I bygningen skal det installeres brannalarmanlegg med Espa protokoll til 110 sentral. I tillegg til 
en brannmelder i hvert rom. Ved brannalarm blir laddingen til/fra batteriene stoppet og 
ladetårnet blir frakoblet fergen hvis den ligger ved kai og lader. Brannalarm blir også sendt til 
fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning. 
Det vil også bli montert gassalarmanlegg med CO detektor i batterirom med Espa protokoll til 
110 sentral. I tilfelle gassalarm blir laddingen stoppet og fergen frakoblet ladeanlegget. 
Alarmlys blir aktivert på utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget og man 
bør ikke gå inn i bygningen før man har forsikret seg om at det er trygt å gå inn. 
Gassalarm blir også sendt til fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning. 
 
Brannvurderingen utført av Firesafe inneholder en vurdering av plasseringen av E-huset og 
ladetårn i forhold til eksisterende bygninger, risiko for brannspredning og rømning fra 
bryggehuset. Firesafe vurderer at ved en gjennomgang av tabell for risikoklasser, plasseres 
ladetårn i risikoklasse 1 og E-huset og trafo i risikoklasse 2. Bakgrunnen for denne plasseringen 
i risikoklasssene er at en brann i E-huset eller i ladetårn vil ikke utgjøre en stor trussel for skade 
på liv og helse ved et branntilløp. Bryggehus er opplyst til å ha virksomhet i risikoklasse 5, et 
slags forsamlingslokale/restaurant/spiseri. 
Firesafe skriver at dersom man definerer brannklasse ut fra VTEK17 (som legger antall etasjer 
til grunn) så vil ladestasjon/tårn defineres i brannklasse 0. Fergen er en hybridløsning, og ved en 
brann i disse installasjonene, er konsekvensen at fergen må driftes på fossilt brensel istedenfor 
elektrisitet. Fergesambandet vil kunne opprettholde driften til tross for brann i en av 
installasjonen, som er viktig for regionens infrastruktur. I hensyn til miljø vil en elektrisk ferge 
ha mindre miljøskadelige utslipp enn en fossil-drevet ferge. Sambandet trafikkeres i dag av en 
fossil-drevet ferge. Ved et branntilløp vil det være verken bedre eller verre med hensyn til 
miljøskader som følge av brann. E-huset defineres i brannklasse 1. Ladetårn plasseres tett på 
bryggehus (3,06 meter avstand), og E-huset og ny trafo får tilstrekkelig avstand fra bygget ved 
bryggehuset, men plasseres 4 meter fra uthus/garasje/hønsehus. I forhold til den risikoen og 
konsekvensen en brann kan ha på disse byggene, så vurderes de likevel opp mot brannklasse 1. 
 
Firesafe har gjort noen betraktninger ift. brannscenario for å synliggjøre at det ikke er fare for 
brannspredning ved valgt løsning: 
I ladetårnet er det i hovedsak kabelisolasjon som utgjør brannenergien. Det er altså svært 
begrenset brannenergi i ladetåret. Oppsummert har ladetårn liten brannenergi, et lite fotavtrykk 
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på 10-12 m2 og er planlagt plassert 3,06 meter fra bryggehuset. Det er to mulige scenarier som 
kan oppstå mellom ladetårn og bryggehus: 

 Scenario 1: Brann i bryggehus 
 Scenario 2: Brann i ladetårn 

 
Scenario 1: Brann i bryggehus 
Ved brann i bryggehuset kan den potensielt spre seg til ladetårn. I verste utfall vil ladetårnet da 
gå tapt. Ved tap av ladetårn vil ikke fergen kunne lades, men i og med at det er en hybrid-
løsning, vil fergen fortsatt kunne driftes ved bruk av fossilt brensel. Fasadeelementløsning 
innebærer også at det skal påføres en stor varmeenergi for å kunne svekke/påvirke 
fasadeelementene. 
 
Scenario 2: Brann i ladetårn 
Dersom det skulle oppstå en brann i ladetårn, er det svært lite brennbart slik at brannen vil 
slokkes på grunn av mangel av brennbart materiale. Den vil ikke kunne bli så stor at det er fare 
for brannspredning til bryggehuset. 
 
Firesafe legger til grunn følgende tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider: 
 
E-huset: 

 Brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. 
 Gassalarmanlegg med CO-detektorer i batterirom (Espa protokoll til 110 sentral). 

Alarmlys blir aktivert på utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget. 
 Innblåsningsvifte i bygningen som kan startes manuelt fra utsiden. 

 
Ladetårn: 

 Røykdetektor som vil slå ut ladestrøm til ladetårn automatisk om det skulle oppstå røyk i 
tårn. Alarm vil bli sendt direkte til nødalarmsentral, TTS vakttelefon med 24/7 betjening,  
samt brua på ferga når den ligger til kai (dette gjelder både E-huset og ladetårnet). 
 

Det kreves i tillegg til disse tiltakene at det etableres varsling som vil kunne varsle personer som 
oppholder seg i bryggehuset (slik at de raskt kan evakuere) dersom brannalarm skulle utløses i 
E-huset og/eller ladetårn. Dette kan eksempelvis løses med en utvendig sirene eller lignende. 
 
Det skal monteres en håndslokker i tilknytning til strømforsyningsbygg (E-huset) f.eks. i skap 
på utsiden av bygget eller inne i bygningen 
 
Komplett brannvurdering utført av Firesafe er vedlagt saken. 
 
Vurdering 
Det har blitt gjennomført noen viktige endringer i prosjektet siden søknaden i 2020, flere av dem 
er tungtveiende for en godkjenning av tiltaket. E-huset er flyttet og har fått en betydelig avstand 
til Vennesund brygge som kulturminne. Risikoen for at bryggen skal gå tapt ved brann i E-huset 
er dermed betydelig redusert. Ladetårnet er flyttet ytterligere 1,6 meter til totalt 3,0 meter fra 
bryggen og rømningspassasjen mellom ladetårnet og bryggen er dermed forbedret. Adkomsten 
til kaia er bedre og faren for brannsmitte vil også reduseres. Bredden på tårnet har blitt redusert 
med 0,92 meter og det medfører at ladetårnet kan oppleves som mindre dominerende. Det skal 
også gjennomføres nødvendige tiltak i samsvar med brannvurderingene for å sikre at 
brannsikkerheten er ivaretatt. 
 
Søknaden er endret fra permanent oppføring av ladetårn til midlertidig etablering i 5 år. Dette er 
med bakgrunn i Nordland fylkeskommunes forutsetning om at det skal utredes nytt ferjeleie ved 
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Vennesund. Tiltaket vil da være tidsbegrenset og dermed ikke permanent i forhold til 
plasseringen av tårnet i nærheten av kulturminnet Vennesund brygge. Ladetårnet vil bli flyttet 
dit det nye fergeleie etableres. Dette vurderes av administrasjonen som uttalt positivt for tiltaket 
og Vennesund brygge. 
 
Fergen i Vennesund har en samfunnskritisk rolle og er en viktig transportåre i regionen. En 
vurdering av samfunnsmessige konsekvenser ved brann i ladetårn eller brygge er derfor sentralt 
for tiltaket. Fergen er en hybridløsning (diesel/elektrisk). Dette betyr at dersom det skulle oppstå 
en brann i ladetårn og da hindrer fergens mulighet for lading, vil den likevel kunne driftes ved 
bruk av fossilt brensel. Det er derfor ikke kritisk for infrastrukturen i regionen om ladetårnet går 
tapt som følge av brann. 
 
Det har blitt utført en sjekk i NVE Atlas for å avklare om området tiltaket skal settes opp på 
inneholder geologi man må ta hensyn til. NVE Atlas viser at hele Vennesund-området ligger 
under marin grense. Det vil si at det kan være leire og kvikkleire i dette området. Det forutsettes 
derfor at det gjennomføres nødvendige vurderinger av grunnforholdene for området tiltaket skal 
settes opp på. 
 
Det har ikke kommet noen merknader til nabovarsel. Ansvarlig søker skriver i søknaden at 
løsningen med å plassere E-huset og nettstasjonen øst for resepsjonsbygget er foretrukket av 
nabo Vennesund eiendom AS. Det foreligger utkast til skriftlig avtale mellom grunneier og 
prosjekteier Nordland fylkeskommune for plasseringen av E-huset og nettstasjonen på eiendom 
30/4. 
 
Siden søknaden om oppføring av landbasert ladestasjon ble sendt på høring i 2020 for den 
opprinnelige søknaden vurderes det som ikke nødvendig å sende denne søknaden på 
høringsrunde på nytt.  
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i overnevnte vurdering og Nordland fylkeskommunes forutsetning om utredning 
av nytt ferjeleie på Vennesund godkjennes søknad om rammetillatelse for oppføring av ladetårn, 
E-hus og nettstasjon ved Vennesund fergeleie. Tillatelsen er midlertidig og varer inntil 5 år fra 
vedtaksdato. 
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    PROSJEKTADMINISTRASJON – PROSJEKTERING – BYGGELEDELSE  

 

Storgata 34            Telefon 75 00 95 80               Org.nr.: 960605217 MVA 
Postboks 174       E-post: mrif@byggtech.no  
8901 Brønnøysund       Nettside: www.byggtech.no  

 
Sømna kommune 
Kystveien 84A 
8920 Sømna 

       TGN    Brønnøysund, 15.01.2021 
 
TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP AS – ELEKTRIFISERING VENNESUND FERJELEIE 
SØKNAD OM RAMMETILLATELSE: LANDBASERT LADESTASJON (MIDLERTIDIG) 
 
Det søkes herved om rammetillatelse for midlertidig etablering av landbasert ladestasjon ved Vennesund 
ferjeleie, i Sømna kommune. Det er planlagt å etablere et ladetårn ved Vennesund brygge, i tillegg til et E-hus 
(teknikkhus) og en nettstasjon, se vedlagte tegninger. Det søkes om en midlertid tillatelse på minimum 5 år, jf. 
innledende dialog om planene og avtaler med Sømna kommune og nabo (Vennesund Eiendom AS). Nabovarsel 
er sendt rekommandert til alle berørte naboer den 08.01.2021. Eventuelle merknader på nabovarslene som 
mottas innen 22.01.2021 vil bli behandlet og ettersendt (se siste avsnitt).  
 
Tiltakshaver:  
Torghatten Trafikkselskap AS er tiltakshaver, på vegne av prosjekteier Nordland fylkeskommune. 
 
Revidert løsning/søknad:  
Det er tidligere innsendt søknad om rammetillatelse for permanent etablering av ladestasjon ved Vennesund 
ferjeleie, men denne ble avslått av hensyn til konflikt med kulturminne og på bakgrunn av manglende 
branntekniske avklaringer. Denne reviderte søknaden omfatter en justert løsning som ivaretar en rekke forhold 
som ble påpekt underveis i saksbehandlingen av den opprinnelige søknaden. Endringene i forhold til den 
opprinnelige søknaden er følgende:  

1. Den opprinnelige søknaden omfattet en permanent etablering av landbasert ladestasjon med ladetårn, 
E-hus og ny nettstasjon. Denne reviderte søknaden omfatter kun midlertidig etablering i 5 år, med 
forutsetning om at det skal utredes nytt ferjeleie ved Vennesund, og følgelig vil ladestasjonen flyttes dit 
hvor det nye ferjeleiet etableres. Følgelig vil tiltaket være tidsbegrenset, og dermed ikke være permanent 
i forhold til inngrepet/konflikten med kulturminnet Vennesund brygge. 

2. I forhold til den opprinnelige søknaden er prosjekteringen nå fullført, og etter kontrollmåling viser det 
seg at ladetårnet blir stående ca. 3,0 meter fra Vennesund brygge, altså over dobbelt så langt unna som 
angitt i opprinnelig søknad (1,44 m). Ladetårnet har i tillegg fått redusert bredden med 0,92 meter i 
forhold til opprinnelig søknad, basert på endelige tegninger fra leverandør av ladetårn. Dette medfører 
bedre atkomst til kaia mellom Vennesund brygge og ladetårnet, at faren for brannsmitte ved et eventuelt 
brannforløp i ladetårnet er redusert, samt at ladetårnet oppleves mindre dominerende da bredden har 
blitt redusert. 

3. E-hus (teknikkhus) og nettstasjon/trafo er nå flyttet bort fra Vennesund brygge (kulturminne), slik at 
inngrepet/konflikten med kulturminnet blir mindre, samtidig som faren for brannsmitte mellom E-
huset/nettstasjonen og Vennesund brygge blir betydelig redusert.  

4. Flytting av E-hus og nettstasjon til område som eies av nabo (og som nå vil leies bort til NFK som del av 
en avtale mellom prosjekteier og nabo – utkast til avtale foreligger), er en ønsket løsning fra nabo som 
tidligere har fremmet merknader på opprinnelig løsning/søknad.  

5. Brannvurdering av tiltaket i forhold til Vennesund brygge er revidert, slik at den ivaretar endret plassering 
av ladetårn, E-hus og nettstasjon. Brannvurderingen er ytterligere detaljert ift. vurderingene som er gjort 
med hensyn til brannsikkerheten for tiltaket opp mot ytelseskrav i TEK17. 
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Formål/bakgrunn: 
Fergesambandene i Norge skal elektrifiseres. Stortingets anmodningskrav fra høsten 2014 sier: «Stortinget ber 
regjeringen sørge for at alle fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når 
teknologien tilsier dette.» Dette blir gjort for å følge opp Norges internasjonale klimaforpliktelser. 
Fylkeskommunen stiller strenge utslippskrav i anbudene om drift av ferjesambandene. Kravene kan i praksis kun 
tilfredsstilles med elektriske ferger. De nye fergene er hybride og har elektriske thrustere som forsynes med 
strøm fra batterier. Dersom noe svikter kan thrusterne også forsynes av dieselmotor om bord som driver en 
generator. For å muliggjøre elektrisk drift er det nødvendig å etablere landbaserte ladestasjoner, slik at ferjene 
kan hurtiglade når de ligger ved kai. Denne søknaden omfatter etablering av nødvending infrastruktur i 
forbindelse med det landbaserte ladeanlegget, som i hovedsak består av et teknikkhus (E-hus) og et ladetårn ved 
ferjeleiet, i tillegg til en nettstasjon som forsyner ladestasjonen med elkraft fra strømnettet. 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
Det er planlagt å etablere et ladetårn på kaia/fenderveggen tilhørende ferjeleiet, ca. 3,0 meter fra Vennesund 
brygge. Det fremkommer ikke av offentlig tilgjengelige kartverktøy hvilken eiendom selve kaia/fenderveggen 
ligger på, men denne antas å være del av Nordland fylkeskommunes eiendom (gnr./bnr. 74/5). Det er videre 
planlagt å etablere et E-hus (teknikkhus) og en nettstasjon på eiendom gnr./bnr. 30/4, Kystveien 5, tilhørende 
Vennesund Eiendom AS. Det skal videre etableres kabelgrøft mellom nettstasjonen og E-huset, samt kabelgate 
mellom E-huset og ladetårnet. Se vedlagte tegninger for ytterligere detaljer. Det foreligger utkast til skriftlig 
avtale mellom grunneier og prosjekteier (NFK) ifm. etablering av E-hus, nettstasjon og kabelanlegget i grunnen. 
Det bemerkes at denne løsningen er foretrukket av nabo (Vennesund Eiendom AS), som tidligere har klaget på 
tiltakets opprinnelige løsning. 
 
Ladetårnet er av typen FerryCHARGER, levert av Stemmann-Technik i Tyskland. Dette er pr. nå den eneste 
godkjente løsningen som kan benyttes på sambandet Vennesund-Holm for å overføre de aktuelle 
energimengdene fra land til batteriene på ferja, i løpet av tiden ferja ligger til kai mellom avgangene, samtidig 
som den ivaretar de store tidevannsforskjellene som er på plassen, og bevegelser i ferja ved dårlige værforhold. 
Ladetårnet er planlagt plassert på eksisterende kai/fendervegg. Av hensyn til å oppnå nødvendig 
forankringsdybde på boltene må det etableres en påstøp på kaidekket med en tykkelse på 20 cm (denne 
forsterkningen fordeler også lastene fra ladetårnet til eksisterende kaidekke.  
Ladetårnet, som skal plasseres oppå påstøpen, bygger 11,2 meter i høyden, 3,0 meter i bredden og 3,62 meter i 
dybden, se vedlagte tegninger. Eksisterende kai/fendervegg er styrkeberegnet til å ivareta lastene fra ladetårnet. 
 
E-huset skal plasseres sammen med en ny nettstasjon på gnr./bnr. 30/4 (se vedlagt situasjonsplan), og 
fundamenteres iht. prinsipper angitt i REN-blad 6028. E-huset vil plasseres på en ringmur av armert betong som 
graves ned, slik at den stikker opp ca. 10 cm. Selve E-huset er 12,0 meter langt, 2,77 m bredt og 3,45 m høyt. Det 
vil i tillegg bygge ca. 1 meter i lengden grunnet utvendig kjølemodul (frikjøler), som er plassert på enden av E-
huset som vender mot sør. Se vedlagte tegninger for ytterligere detaljer. 
 
Sikkerhet: 
Av hensyn til tiltakets plassering i nærheten av Vennesund brygge (kulturminne) og Vennesund ferjeleie, har det 
blitt utarbeidet risikovurderinger mht. brannfare for E-huset og ladetårnet, samt det er utarbeidet en 
brannvurdering iht. TEK17, som ivaretar de branntekniske forhold i forbindelse med nærheten til Vennesund 
brygge og øvrig omkringliggende installasjoner. Ved et eventuelt branntilløp i ladetårnet eller ferja er det iht. 
risikovurderingene og brannvurderingen ikke tilstrekkelig brennbart materiale i ladetårnet, slik at brannsmitte til 
Vennesund brygge (kulturminne) skal kunne forekomme.  
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Storgata 34            Telefon 75 00 95 80               Org.nr.: 960605217 MVA 
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Et eventuelt branntilløp i Vennesund brygge eller ladetårnet, som setter ladetårnet ut av drift, vil ikke påvirke 
driften av ferjesambandet, da ferja har hybrid fremdrift (diesel-elektrisk). 
 
Det er store energimengder som skal overføres til ferja på kort tid. Sikkerheten er ivaretatt ved at ladeanlegget 
prosjektert og planlagt installert iht. reglene i forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF). Tiltaket er planlagt 
utført i samsvar med preaksepterte ytelser i TEK17. 
 
Nabovarsel: 
Det foreligger pr. dags dato ingen merknader på nabovarslene som ble sendt ut 08.01.2021. Eventuelle 
merknader som mottas innen 22.01.2021, vil behandles og ettersendes så snart som mulig. Ved nabovarsling for 
den opprinnelige søknaden ble det mottatt merknader fra nærmeste nabo, Vennesund Eiendom AS.  
I forhold til den reviderte løsningen som det nå søkes om rammetillatelse for, foreligger det nå et utkast til avtale 
mellom nabo Vennesund Eiendom AS, og prosjekteier Nordland fylkeskommune. Den reviderte løsningen er 
foretrukket av nabo fremfor den opprinnelige løsningen. 
 
 
For ansvarlige foretak vises det til vedlagt gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett.  
 
 
Vi håper på en positiv behandling! 
 
 
Skulle det være noen spørsmål knyttet til søknaden kan undertegnede kontaktes pr. e-post 
tor.g.nielsen@byggtech.no eller pr. telefon 48 21 94 42.  
 
 
Med vennlig hilsen 

BYGG Tech AS 
 
 
 

Tor-Gunnar Nielsen 
Siv.ing. 
 
VEDLEGG: Søknad om tillatelse til tiltak – blankett 5174  

C-1-2 Opplysninger gitt i nabovarsel, kvittering for nabovarsel 
D-1  Situasjonsplan 
E-1-3  Tegning – ladetårn / E-hus / nettstasjon 
G-1  Gjennomføringsplan v1 

  G-2-3  Erklæring om ansvarsrett (erklæring om ansvarsrett Firesafe AS ettersendes) 
  Q-1 Risikovurdering brann E-hus 

Q-2 Risikovurdering brann Ladetårn 
Q-3 Brannvurdering ift. Vennesund brygge 
 

KOPI:  Nordland Fylkeskommune v/prosjektkoordinator Kjell Sture Trymbo 
Torghatten Trafikkselskap AS v/prosjektkoordinator Renate Mathisen  
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1 Generelt 
 
Det skal installeres et ladetårn på hver av de 4 fergekaiene. Alle tårnene er av samme 
fabrikat og type. Den eneste forskjellen er lengden på benene de står på, den er avhengig av 
kote høyden på kaiene og dimensjonen på fergen som skal trafikkere strekningen. 
Tårnplassering er tilpasset ferge og kai. 
 

2 Ladetårn 
 
Oppbygging tårn: 
Tårnet er bygget i en fagverk konstruksjon av stål. Se vedlagt tegning 
 
Tårnet er kledd med stålplater. Stålplatene er produsert i henhold DIN 4102 og Ønorm 
3800+EN 13501-1, dette er normer og standard som har med brannklassifisering å gjøre. 
Platene er brannklassifisert, klasse B-s3, d0, «hardly inflammable or flame retardent» 
 
 
Utstyr i tårnet 
 

- Kontroll skap som inneholder sikringer, strømforsyning 230/24V, varmeelement 
- 3 frekvensomformere som styrer små elektro motorer for bevegelse av ladepluggen 

og sjalusi dør. 
- 3 varmeelement for å hindre kondens i tårnet, 2 stk på 400W, et på 600W og i 

kontrollskapet et på 90W 
- Kopper samleskinner for ladestrøm. 
- Tilførselskabler for ladestrøm. 
- Noen lys og stikkontakter. 
- Signalkabler for signaloverføring, kommunikasjon med fergen via ladeplugg om bord. 
- Brann detektor. (Ekstra sikkerhet på Vennesund). 

 
Strømforsyningen er en en-fase 20A kurs i E-house som er sikret ned til 16A i kontroll 
skapet. 

3 Funksjonsbeskrivelse 
 
Når fergen nærmer seg fergekaien går sjalusidøren opp og pluggen kjøres til riktig høyde i 
forhold til flo/fjære. 
Når fergen er kommet på plass i fergekaien kjøres pluggen på plass i fergen, gjøres 
automatisk ved hjelp av sensorer etc. (Stemmann ladesystem) 
Når alt er på plass får ansvarlig person på fergen beskjed om at det er klart for å starte 
laddingen. 
Hvis fergen av en eller annen grunn beveger seg ut av ladeposisjon stoppes laddingen 
automatisk og ladepluggen bli koblet fra ferge. 
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Det er kun ladespenning på anlegget når fergen lades, (9 minutt pr. ladding) resten av tiden 
er det kun spenning til kontroll skapet. All til/frakopling av ladeplugg skjer i spenningsløs 
tilstand.  
 
 
I tillegg til dette er det installert temperatur sensorer som overvåker temperaturen på 
ladepluggene, hvis den blir for høy får man først en alarm og hvis temperaturen forsetter å 
stige blir laddingen stoppet. 
 
Som tilleggssikkerhet vil ladetårn på Vennesund utrustes med røykdetektor som vil slå ut 
ladestrøm til ladetårn automatisk om det skulle oppstå røyk i tårn.  
 
 
 

4 Risiko for brann 
 
Sannsynligheten for brann uten ytre påvirkning er tilnærmet null på dette anlegget. 
Tilførselskablene er forskriftsmessig sikret, alle forbrukere er sikret i kontroll skapet, det er 
umulig å få overbelastning uten sikringen går, ved kortslutning vil sikringene gå før brann 
utvikles. 
Overbelastning og kortslutning vil ikke kunne medføre brann i dette anlegget, ved en 
eventuell lysbue i forbindelse med kortslutning blir anlegget frakoblet og lysbuen slokner før 
brann kan oppstå. 
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5 Bilder av ladetårn. 
 
 
  

 
 
Eksempelbilde av stålkonstruksjon. 
 

 
 
Bilde av underside av ladetårn uten bein som må tilpasses på hver fergekai. 
Tilkomst luke i bunn har sikkerhets bryter som kobler ladestrøm ut om luken åpnes.  
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Eksempel bilde av bevegelig deler i ladetårn som kobles til ferge. Denne delen er kun 
spenning satt under ladding av ferge. Når ferge ikke er lagt til vil denne delen trekke seg 
tilbake og sjalusi dør gå automatisk ned.  
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Eksempelbilde av ladetårn med sjalusidør delvis nede.  
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Eksempelbilde av kontrollskap som står inn i ladetårn. Elektronikk er plassert i et 
brannsikkert stålskap med dører i front.  
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1. Generelt 

 
Det skal installeres et E-House på hver av de 4 fergekaiene.  Det som vi har gitt betegnelsen «E-
House» er en prefabrikkert bygning fra Møre Trafo som inneholder omformere for ladding, batteri, 
transformator, lavspenningstavle, kontrollskap og UPS strømforsyninger til anlegget. Det 
inneholder også et kjøleanlegg som kjøler ned omformeren og batteriene. Alle fire anleggene 
består av de samme komponentene, variasjonen er ytelsen på omformerne og kapasiteten på 
batteriene. To og to anlegg er identiske, Holm/Vennesund og Andalsvåg/Horn 

2. Bygning 

 
Bygningen er MAXI isolert teknikkhus levert av Møre Trafo.  
Huset produseres av modulelementet som er oppbygde av såkalte sandwichelement. 
Elementene består av plywood, isolering og ett yttermateriale av stålplate. Disse limes sammen 
til en enhet. Byggemetoden gir et hus der risikoen for råte, fukt og kulderas helt elimineres. 
Huset plasseres på betong ringmur som leveres av Møre Trafo, ringmuren plasseres på en støpt 
betongplate. 
Bygningen har 2 rom, et for elektrisk utstyr og et for kjøleanlegget. 
 
Vegger: Veggelementene er oppbygde av 1,0 mm antigrafitti epoxylakkert stål-panel plater, 60 
mm hardpresset Rockwool, 12 mm kryssfiner pålimt 0,5 mm hvitlakkerte stålplater,  
 
Golv: Gulvet består av 0,7 mm AZ-plate på undersiden, 80 mm XPS, 18 mm plywood og 
hexafloor gulvbelegg.  
 
Innertak: Innertaket består av limet sandwitchelementer med 0,7 mm Prelag Nova-plate utvendig, 
80 mm XPS, 12 mm kryssfiner pålimet 0,5 mm hvitlakkerte stålplater. Diise er limet sammen til et 
sandwitchelement. 
 
Yttertak: Yttertaket er formstøpt GRP tak. 
 
Dører: Dør E160 10x21. Varmforzinket og epoxylakkert RAL7021. 
 
Gulvet har nødvendige bjelker i stål for å tåle vektbelastningen. 

3. Elektrisk utstyr i E-house 

 
- Lavspenningstavle 600V og 400V 
- Luftkjølt transformator 150 kVA 600/400V (TN) 
- UPS strømforsyning, bestående av likerettere, vekselrytteres, batteri og sikringer 
- Kontrollskap for omformer og batteri. 
- DC Grid, Omformer for ladding av batteri på land og om bord i fergen. 
- Batteri for ladding av fergen 1176/886V, 1394 kWh. (V-H) 738kWh (A-H). 
- Kabler mellom DC Grid og batteri 
- Kabel mellom DC Grid og 600V tavle 
- Kabel fra 400V tavle til forbrukere eksternt 
- Kabel fra UPS strømforsyning til vifter i batteri modulene 
- Kabel fro UPS strømforsyningen til kontroll spenning batteri moduler 
- Luftkjølere montert i tak for kjøling av batteriene og rommet. 
- Lys og stikkontakter. 
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4. Funksjonsbeskrivelse 

 
Grunnen til at det er installert batteri på land er behovet for høy effekt i den korte tiden fergen 
ligger ved kai, normalt er den kun 9 minutt. For å kunne lade batteriene på den korte tiden har 
man et behov på 1900 til 2300 kW avhengig av forbruket fergen har hatt på turen. Batteriene 
gjør at belastningen på nettet blir redusert, man unngår de store toppene og man får en jevn 
belastning som er uavhengig om fergen ladere eller ikke. Man kan på denne måte lade med en 
større effekt enn det nettet tåler. 
Ladeanlegget vil i drift kontinuerlig med en belastning på ca. 500-600kW. 
Kjøleanlegget og overvåkningsanlegget vil også være i kontinuerlig drift. 

 

5. Risiko for brann 

 

5.1 Kjøleanlegg 

Kjøleanlegget består av kjølemaskiner som leverer kald luft til luftkjølerne, maskinen benytter 
R410A kuldemedie. Pumpestasjon for sirkulasjon av kjølevann er montert på samme ramme 
som kjølemaskinen.  Utendørs er det installert en frikjøler som har en hastighetsregulert vifte. 
Risikoen for brann i dette anlegget er minimalt. Alle komponenter er installert i henhold til 
forskriftene for elektriske anlegg. 

 

5.2 Strømforsyningsanlegg 

 
Strømforsyningsanlegget er 2 separate anlegg, et til forsyning av kontrollanlegget til batteriene 
og et til forsyning av kjøleviftene til batteriene. Hjelpespenningen er 400/230VAC og 
forsyningene til batteriene er 24VDC. Forsyning av viftene består av 4 likerettere hver på 
1800W. Det er en 24VDC forsyning til hver av rackene som er sikret med en 10A 
automatsikring. Kontrollspenningen er en UPS med utgående spenning på 24VDC. UPS-en har 
en batteribackup på 30 min. UPS-en har også en 230V utgang bestående av 3 separate 
sikringer. 
Risikoen for brann i dette anlegget er minimal. Alt er bygget i henhold til forskriftene. 
 

5.3 Transformator 600/400V 

  
 Transformator 150kVA 600/400V skal installeres i bygningen. Det er luftkjølt og består av en 

jernkjerne med kobber viklinger og avdekning av stålplater, IP 23. 
Risikoen for man er minimal, ved eventuelle feil vil sikringen bryter strømtilførselen og 
transformatoren blir strømløs. 

 
 

5.4 Tavle 600V og 400V 

 
 En fordelingstavle 600V og 400V er installert i bygningen. Den består av effektbrytere, 

automatsikringer og utstyr for effektmåling. 
 Risikoen for brann er minimal i tavlen. 
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5.5 DC Grid tavle 

 
DC Grid tavlen lader og overvåker batteriet på land, i tillegg til styring av ladetårnet. Den inngår i 
ABBs ACS880 serie av frekvensomformere. Den består av: 

• effektbryter mot nettet på land 

• filter og frekvensformer 

• skillebryter mot batteri 

• bryter mot batteri i fergen 

• kjøleenhet for kjøling av interne komponenter. Varmen fra denne veksles mot 
kjølekretsen i E-house 

 
DC Grid tavlen overvåker interne temperaturer og strømmer/spenninger. I all hovedsak er tavlen 
designet på samme måte som tavlene om bord i fergene og følger relevante krav fra IEC og 
DNV-GL for beskyttelse mot brann og elektrisk sikkerhet. 
Risikoen for brann i DC Grid tavlen er minimal.  

 
 

5.6 Batteri 

 
Hvert E-house er utstyrt med Samsung-batteriene i følgende konfigurasjon: 
- Horn E-house: ni (9) batteriskap 
- Andalsvaag E-house: ni (9) batteriskap 
- Holm E-house: sytten (17) batteriskap 
- Vennesund E-house: sytten (17) batteriskap 
Den grunnleggende oppbygningen til Samsung Energy Storage System er baser på 
battericeller. Battericellene settes sammen til moduler, som settes inn i batteriskapet. 
 
Hvert batteriskap er utstyrt med et lite datasystem (BMS - batteristyringssystem) som håndterer 
kontroll og sikkerhetsovervåking av modulene i batteriskapene. Hele batterisystemet er også 
utstyrt med et overordnet overvåkingssystem, referert til som System BMS. 
 
Største risikoen for alle Batterisystemer er internt forårsaket brann, eller ved en ytre påvirkning 
av en brann. Intern brann kan forekomme, men er lite sannsynlig. Ved en slik hendelse kan vi få 
en situasjon som kalles Thermal runaway. Dette begrepet kan forstås som en ustoppelig 
kjedereaksjon når temperaturen på en celle, og deretter en modul, kommer over en hvis 
temperatur. Denne prosessen fører til frigjøring av batterienergi i form av brann og gasser. 
 
Risikoanalysen identifiserte sannsynligheten (Likelihood) for feil, konsekvens (Serverity), og 
hvor kritisk (Criticality) disse faktorene i sum er. Analysen viser også de dedikerte tiltakene som 
gjort, for å enten redusere sannsynligheten for denne hendelsen, eller for å redusere 
konsekvenser. 
  
Konkusjon: 
Sannsynlighet for feil er lav, men skulle en feil iht til Risiko analysen oppstå, kan konsekvenser 
bli store. 
Risiko analysen viser hvilke tiltak som er gjort for å redusere konsekvenser. Basert på disse 
tiltakene, er nå summen av sannsynlighet og konsekvens på medium. Eller 5 på Criticality, som 
vi anser som akseptabel. 
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6. Overvåkning – Alarmer 

6.1 Brannalarmanlegg 

I bygningen installeres det brannalarm anlegg med Espa protokoll til 110 sentral. En brannmelder 
i hvert rom. 
Ved brannalarm blir laddingen til/fra batteriene stoppet og ladetårnet blir frakoblet fergen hvis den 
ligger ved kai og lader. 
 
Brannalarm blir også sendt til fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning.  
 

6.2 Gassalarm 

Gassalarmanlegg med CO detektor blir installert i batterirom med Espa protokoll til 110 sentral.    
I tilfelle gassalarm blir laddingen stoppet og fergen frakoblet ladeanlegget. Alarmlys blir aktivert 
på utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget og man bør ikke gå inn i 
bygningen før man har forsikret seg om at det er trygt å gå inn.  

 

Gassalarm blir også sendt til fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning.  
 

6.3 Ventilasjon 

Det er installert innblåsningsvifte i bygningen som kan startes fra utsiden slik at en eventuell gass kan 
utluftes før man går inn i bygningen. 
 

7. Vedlegg: 2020-06-02-ABB_Risk_analysis_for_Samsung_batteries  
  

 

29



 

Doc. kind  Project E-House Helgelandspakken 
Title Brannvurdering E-House Customer TTS 

 Proj. no. 450150 - 450151 

 ACEL AS 

Doc. no. Lang. Rev. ind. 
Page 7 

450150 02062020-001 NOR A- No. of p. 7 
 

8. REVISION 

 

Rev. 
ind. 

Page (P) 
Chapt.(C) 

Description 
Date 

Dept./Init. 

A  For informasjon 02.06.2020 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

30



RISK MATRIX 
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SEVERITY CLASSIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severity Asset 
[$] 

Environmental People safety 

5 >10,000,000$ Catastrophic 
environment impact, 

long-term 
containment 

Fatality or multiple 
fatalities 

4 1,000,000 - 
10,000,000 

Significant 
environmental 

damage, prolonged 
containment 

Hospitalization of 
group of people, 
serious injuries 

3 100,000 - 1,000,000 Environmental 
containment with 

quick clean-up 

Hospitalization injury 

2 10,000-100,000 Clean-up by 
emergency personel, 

no environmental 
impact 

Day injury 

1 <10,000 Clean-up by a site 
personel 

Recordable injury / no 
impact 
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No Component Failure 
mode 

Failure cause Failure effect Likelihood Severity Criticality 
before 

mitigation 

Mitigations Criticality 
after 

mitigation 

Comments 

Component System 

1 Battery cell 
/ module 

Thermal 
runaway 

Persistent 
overvoltage, 

over 
temperature, 
undervoltage 

Damage of 
cell or 

module 

Generation of 
gases that leak 

into the e-house 
and ignite, 

leading to fire. 
Fire within the 

e-house. 
Harmful gases 
within e-house 
with possibility 

of external leak. 

2 5 10 Against thermal runaway: 
BMS protective functions, 

fuses and contactors 
Against fire: fire alarm 
sensors in the e-house 
leading to shutdown of 
the battery system and 

further notification of the 
local fire department. 

5 Fire suppression 
system within e-house 
might be considered 

as an additional 
mitigation. Fire 

department shall be 
properly informed 

about the possibility of 
leak of harmful gases 

(H2, CO, CO2) 

2 Battery cell 
/ module 

Thermal 
runaway 

Defect 
within cell 
leading to 
internal 

short-circuit 

Damage of 
cell or 

module 

Generation of 
gases that leak 

into the e-house 
and ignite, 

leading to fire. 
Fire within the 

e-house. 
Harmful gases 
within e-house 
with possibility 

of external leak. 

2 5 10 Against thermal runaway: 
BMS protective functions, 

fuses and contactors 
Against fire: fire alarm 
sensors in the e-house 
leading to shutdown of 
the battery system and 

further notification of the 
local fire department. 

5 Fire suppression 
system within e-house 
might be considered 

as an additional 
mitigation. Fire 

department shall be 
properly informed 

about the possibility of 
leak of harmful gases 

(H2, CO, CO2) 

3 Battery cell 
/ module 

Thermal 
runaway 

Mechanical 
fault within 

cells / 
modules 

Damage of 
cell or 

module 

Generation of 
gases that leak 

into the e-house 
and ignite, 

leading to fire. 
Fire within the 

e-house. 
Harmful gases 
within e-house 
with possibility 

of external leak. 

1 5 5 Against thermal runaway: 
Inspection of modules 

before installation, 
proper commissioning 
Against fire: fire alarm 
sensors in the e-house 
leading to shutdown of 
the battery system and 

further notification of the 
local fire department. 

5 Fire suppression 
system within e-house 
might be considered 

as an additional 
mitigation. Fire 

department shall be 
properly informed 

about the possibility of 
leak of harmful gases 

(H2, CO, CO2) 

4 Battery 
rack 

Arc flash Short circuit 
within main 
terminals of 
battery rack 

Damage of 
rack 

Arc flash energy 
might lead to 

fire spread 
within a battery 

rack 

1 5 5 Against short-circuit: 
fuses, protection system 

in the switchboard 
Against fire: fire alarm 
sensors in the e-house 
leading to shutdown of 
the battery system and 

further notification of the 
local fire department. 

5 Fire suppression 
system within e-house 
might be considered 

as an additional 
mitigation. Fire 

department shall be 
properly informed 

about the possibility of 
leak of harmful gases 

(H2, CO, CO2) 
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VENNESUND FERGEKAI, BRØNNØYSUND 
OPPDRAG Brannteknisk vurdering av plassering av ladestasjon PROSJEKTNUMMER: 214620 

EIENDOM/BYGGESTED Vennesund fergekai DATO: 20.08.2020 

ADRESSE Kystveien, Vennesund OPPDRAGSGIVER: TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP AS 

POSTNR./STED 8920 Sømna GNR./BNR. 74/5 

UTARBEIDET AV: Ruth Iren Tronstad   

KONTROLLERT AV: Jostein Breivik 

REVISJON: D – 11.01.21 

Revisjon A: Presisering ang. persontall. 
Revisjon B: Ny plassering av ladetårn. 
Revisjon C: Presiseringer  
Revisjon D: Ny plassering av E-hus og nettstasjon 

1 INNLEDNING, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER 

Firesafe Consulting er engasjert for å bistå med brannteknisk vurdering av det planlagte landbaserte anlegget (E-hus) 
samt ladetårn som skal etableres i forbindelse med overgang til elektriske ferger (ferjene er opplyst å være tilrettelagt 
for hybriddrift) ved Vennesund fergekai i Sømna kommune. Dette notatet avgrenses til å vurdere plasseringen av 
anlegget i forhold til eksisterende bygninger (Kystveien 1) ved fergekaien. Eksisterende bygg ved fergekaien er en trafo 
og et bryggehus som er et kulturminne.  
 
Oppdraget avgrenses til å omfatte en brannteknisk vurdering av plasseringen til aktuelle installasjoner (E-huset, ny 
trafo og ladetårn, se illustrasjon under) i forhold til eksisterende byggverk i nærheten, og da i hovedsak sikring mot 
brannspredning, men også i forhold til rømning fra dem. Forhold som særskilt blir vurdert er om plassering vil påvirke 
rømningsmuligheter fra bryggehuset (kulturminne). Det presiseres at interne rømningsveier/fluktveien i bryggehuset 
berøres ikke som følge av tiltaket, og er derfor ikke medtatt. Det vil her blir sett på plasseringen av installasjoner og 
hvordan de eventuelt påvirker rømningsforholdene fra bryggehuset. Dette er i så måte ikke en direkte 
brannprosjektering, men en brannteknisk vurdering av plassering til installasjonene. 
 

 

Notat – brannteknisk vurdering 
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Forutsetninger  
Fergen har en samfunnskritisk rolle og er en viktig transportåre i regionen. Fergen/fergene er en hybridløsning (diesel-
elektrisk). Dette vil derfor bety at dersom det skulle oppstå en brann i ladetårn og da hindrer fergens mulighet for 
lading, vil den likevel kunne driftes ved bruk av fossilt brensel. Det er derfor ikke kritisk for infrastrukturen i regionen 
om ladetårnet går tapt som følge av brann. Dette er opplysninger gitt av ferjeselskapet Torghatten. 
 
Vi har mottatt risikoanalyse utført på batterisystemet som skal leveres (2020-06-02-
ABB_Risk_analysis_for_Samsung_batteries), og brannvurdering av ladetårn og E-huset «Brannvurdering Ladetårn» 
datert 08.05.2020 utarbeidet av ACEL AS og «Brannvurdering E-House» datert 02.06.2020 utarbeidet av ACEL AS. For 
utdypning av installasjonene henvises det til disse dokumentene.  
 
Videre er det gitt en del forutsetninger i de mottatte brannvurderingene fra ACEL som er relevante for vår vurdering: 
Bygningsmessige forutsetninger 

 E-huset, er en prefabrikkert bygning fra Møre Trafo med modulelement oppbygde av sandwichelement. 
Elementene består av kryssfiner, isolasjon og yttermateriale av stålplate. Isolasjon i vegger er 60 mm 
hardpresset Rockwool. Huset plasseres på betong ringmur. Ringmuren plasseres på en støpt betongplate.  

 Ladetårn oppføres i en fagverkskonstruksjon i stål og blir kledd med stålplater (sandwichelementer). Det er 
dokumentert at stålplater tilfredsstiller klasse B-s3,d0, «hardly inflammable or flame retardent».  

Overvåkning - alarmer 

 E-huset: Det skal installeres brannalarmanlegg i E-huset med direkte varsling til brannvesenet. Det skal også 
installeres gassalarmanlegg med CO-detektor i batterirom (med Espa protokoll til 110 sentral). Alarmlys blir 
aktivert på utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget. Det skal installeres 
innblåsningsvifte i bygningen som kan startes manuelt fra utsiden.  Det er også lagt til grunn 
temperaturovervåkning, kjøling etc. med UPS. 

 Ladetårn: Ladetårnet skal utstyres med røykdetektor som vil slå ut ladestrøm til ladetårn automatisk om det 
skulle oppstå røyk i tårn.  

 
Særkrav i forhold til installasjoner må vurderes av annen rådgiver/entreprenør/leverandør (jfr. Forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg, Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg og NEK. NEK 400 angir krav til batteriinstallasjoner, men 
dette går mest på selve installasjonen og må håndteres av leverandør.  
 
Persontall som er dokumentert fra 1994 i byggesak for bryggehuset legges til grunn for vurdering av rømning fra 
bryggehuset i tilfelle brann i ladetårn. Det er dokumentert at bryggehusets 1. etasje kan ha 296 personer, og videre er 
det opplyst i epost-korrespondanse at bryggehuset har tillatelse til å ha totalt 400 personer fordelt på to etasjer.  

2 BESKRIVELSE  

Det skal etableres et landbasert anlegg (E-hus) samt ladetårn i forbindelse med overgang til elektriske ferger ved 
Vennesund fergekai. Fergene vil ha en hybridløsning med diesel og elektrisitet. Situasjonskartet under viser hvor 
anlegget er planlagt plassert på fergekaien i forhold til eksisterende bygninger (trafo, bryggehus, 
garasje/uthus/hønsehus).  
 
E-hus og ny trafo plasseres øst for eksisterende bygg ved kulturminnet med avstand 8,2 meter. Sør for E-hus er det 4 
meter avstand til et eksisterende uthus/garasje/hønsehus. Mellom trafo og E-hus er det 2 meter avstand.  
Fra ladetårn til bryggehuset er det 3 meters avstand.  
 

 
Som beskrevet innledningsvis vil dette branntekniske notatet inneholde en vurdering av plasseringen av E-huset og 
ladetårn i forhold til eksisterende bygninger, risiko for brannspredning og rømning fra bryggehuset.  
Denne formen for installasjoner er ikke veldig godt omhandlet i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK17), men aktuelle 
forhold fra teknisk forskrift blir likevel tatt med i betraktning i denne vurderingen. Som beskrevet i brannvurderinger 
utført at ACEL, har det blitt gjort noen tiltak for å ivareta brannsikkerheten. Denne branntekniske vurderingen baserer 
seg på de forutsetningene som har blitt gitt, og vurderer ytterligere tiltak mht. brannsikkerhet.  
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3 VURDERING 

3.1 Ytelseskrav til E-House og ladetårn 
Som grunnlag for å fastsette ytelseskrav som kommer frem av Byggteknisk forskrift (TEK17) så gjøres det en 
betraktning av risikoklasse og brannklasse.  
 
Risikoklasse 
I Byggteknisk forskrift (TEK) lyder forskriftsteksten følgende:  
Ut fra den trusselen en brann kan innebære for skade på liv og helse, skal byggverk eller ulike bruksområder i et 
byggverk plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjekteringen og 
utførelsen for å sikre rømning og redning ved brann.  
 
Tabell 1: Risikoklasser (TEK) 

Risikoklasser Byggverk kun 
beregnet for 
sporadisk 
personopphold 

Personer i byggverk kjenner 
rømningsforhold, herunder 
rømningsveier, og kan bringe 
seg selv i sikkerhet 

Byggverk beregnet 
for overnatting 

Forutsatt bruk av 
byggverk medfører 
liten brannfare 

1 Ja Ja Nei Ja 

2 Ja/nei Ja Nei Nei 

3 Nei Ja Nei Ja 

4 Nei Ja Ja Ja 

5 Nei Nei Nei Ja 

6 Nei Nei Ja Ja 

 
Veiledningen til TEK presenterer ulike virksomheter med tilhørende risikoklasse i en tabell. Ladetårn og E-hus er ikke 
direkte definert i VTEK. Tabellen angir at virksomheter som trafo eller fordelingsstasjon defineres i risikoklasse 2. 
Sprengstoffindustri og kontor er også definert i samme risikoklasse som trafo og fordelingsstasjon. Å sammenligne 

8,2 m 

4,0 m 

2,0 m 

3,0 m 
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ladetårnet med en trafo/ fordelingsstasjon blir feil, både i forhold personopphold og risiko ved brann. Skur oppgis i 
den samme tabellene å være i risikoklasse 1. I og med at eksempler gitt i tabell i VTEK ikke passer inn så gjøres det en 
vurdering av risikoklasse etter tabell 1 i TEK.  
Ladetårn: 

• Kun beregnet for sporadisk opphold. 

• Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet (kun 
atkomst for servicepersonell). 

• Ikke beregnet for overnatting. 

• Forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare (ref. brannvurdering utført av ACEL). 
Samlet sett gir dette risikoklasse 1 for ladetårnet. 
 
E-Hus: 

• Kun beregnet for sporadisk opphold. 

• Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet (kun 
atkomst for servicepersonell). 

• Ikke beregnet for overnatting. 

• Forutsatt bruk av byggverk medfører middels brannfare (ref. brannvurdering utført av ACEL). 
Samlet sett gir dette risikoklasse 2 for E-huset. 
 
Trafo: 

• Kun beregnet for sporadisk opphold 

• Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhet (kun 
atkomst for servicepersonell) 

• Ikke beregnet for overnatting. 

• Forutsatt bruk av byggverk medfører middels, eller stor brannfare. 
Samlet sett gir dette risikoklasse 2 for trafo.  
 
Med en gjennomgang av tabell for risikoklasser, plasseres ladetårn i risikoklasse 1 og E-huset og trafo i risikoklasse 2. 
Bryggehus er opplyst til å ha virksomhet i risikoklasse 5, et slags forsamlingslokale/restaurant/spiseri.  
 
En brann i E-huset eller i ladetårn vil ikke utgjøre en stor trussel for skade på liv og helse ved et branntilløp. 
 
Brannklasse 
Brannklasse defineres med bakgrunn i hvilken konsekvens en brann i bygningen vil kunne få. TEK 17 har følgende 
funksjonskrav:  
 
Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal 
byggverk eller ulike deler av byggverk plasseres i brannklasse etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til 
grunn for prosjekteringen og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.  
 
Tabell 2: Brannklasser (TEK) 

Brannklasse Konsekvens 

1 
2 
3 
4 

Liten 
Middels  
Stor 
Særlig stor 

 
Dersom man definerer brannklasse utfra VTEK17 (som legger antall etasjer til grunn) så vil ladestasjon/tårn defineres i 
brannklasse 0. Ladetårnet vil ha en høyde som samsvarer med en fleretasjes bygning, men samtidig kan ett skur/lager 
etc. gjerne ha én etasje med tilsvarende høyde. Fergen er en hybridløsning, og ved en brann i disse installasjonene, er 
konsekvensen at fergen må driftes på fossilt brensel istedenfor elektrisitet. Fergesambandet vil kunne opprettholde 
driften til tross for brann i en av installasjonen, som er viktig for regionens infrastruktur. I hensyn til miljø vil en 
elektrisk ferge ha mindre miljøskadelige utslipp enn en fossil-drevet ferge. Det er per i dag en fossil-drevet ferge. Ved 
et branntilløp vil det være verken bedre eller verre med hensyn til miljøskader som følge av brann. E-huset defineres i 
brannklasse 1. 
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Ladetårn plasseres tett på bryggehus, og E-huset og ny trafo får tilstrekkelig avstand fra bygget ved bryggehuset, men 
plasseres 4 meter fra uthus/garasje/hønsehus. I forhold til den risikoen og konsekvensen en brann kan ha på disse 
byggene, så vurderes de likevel opp mot brannklasse 1.  
 
Byggesaksdokumentasjon for bryggehuset definerer virksomheten der i risikoklasse 5, i to etasjer i bryggehuset (vi har 
mottatt byggesaksdokumentasjon fra 1993 som sier litt ift. det), som medfører at bygget normalt ville vært definert i 
brannklasse 2.  
 
Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.  
Byggteknisk forskrift (TEK) 1. ledd lyder som følger:  
Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at: 

a) Sikkerheten for personer og husdyr ivaretas 
b) Brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser 

 
Veiledningen (VTEK) presiser:  
Først ledd beskriver hensikten med bestemmelsene i § 1-6.  
Brannspredning mellom byggverk kan forebygges ved å:  

a) Etablere tilstrekkelig avstand mellom byggverkene, slik at varmestråling, flammepåkjenning og nedfall av 
brennende bygningsdeler ikke antenner nabobyggverk, eller  

b) Benytte brannskillende bygningsdeler med tilstrekkelig brannmotstand, bæreevne og stabilitet.  
 
Avstanden mellom installasjonene og eksisterende byggverk er illustrert i figurer under.  
 

  
Mellom ladetårn og bryggehus er det 3,06 
meters avstand. 

Mellom E-hus, ny trafo og eksisterende bygg vest for E-hus er det 
over 8 meters avstand. Mellom E-hus og uthus/garasje/hønsehus er 
avstand 4 meter. 

 
Byggteknisk forskrift skiller på høye og lave byggverk. VTEK presiserer følgende:  
Med lave byggverk menes byggverk med gesims- eller mønehøyde inntil 9,0 meter. Gesims- eller mønehøyde måles på 
vegg som vender mot nabobyggverk.  
 
Gesimshøyde i bryggehus mot ladetårn er under 9,0 meter, og defineres som et lavt byggverk. E-huset skal være ca. 
3,5 meter høyt, og ny trafo vil være ca. 2,5 meter høyt, disse defineres som lave byggverk. Ladetårn er 11 meter over 
bakkenivå (høyest på den delen som vender bort fra bryggehuset). Ladetårnet skal stå på påler som er 2,6 meter høye. 
Dette betyr at selve ladetårnskonstruksjonen i egenhøyde er godt under 9,0 meter.  
 
 
 
 

2 m 
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I Byggteknisk forskrift 2. ledd står det følgende:  
Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre 
spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tiden som kreves for rømning og redning i det andre 
byggverket. Bestemmelsene kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet.  
 
Videre angir Veiledningen til byggteknisk forskrift (VTEK) følgende preaksepterte ytelser til annet ledd:  
Byggverk i risikoklasse 1 med bruttoareal til og med 50 m2 og liten eller middels brannenergi, kan plasseres nærmere 
byggverk i annen bruksenhet uten at det treffes særlige branntekniske tiltak. Er avstanden mindre enn 2 meter mellom 
byggverkene i ulike bruksenheter, må disse være skilt med branncellebegrensende bygningsdel eller bygningsdeler i 
hvert av byggverkene som til sammen gir samme brannmotstand.  
 
Til sammenligning kan ett bygg i risikoklasse 1 byggverk, bruttoareal til og med 50 m2 med mønehøyde på inntil 9 
meter, og liten eller middels brannenergi, ligge 2 meter fra ett lavt nabobygg uten at det stilles brannkrav. Ett slikt 
bygg kunne ha vært smalt og langt (eks. 4 x 12,5 meter). Dette bygget ville kunne hatt en fasade på over 100 m2 som 
vendte mot nabobygg. 
 
I vårt tilfelle så har vi en fasade på under 25 m2 som vender mot bryggehuset. 
Med bakgrunn i dette vurderes ladetårnet ift. konsekvens ved brann, til å ikke være større enn det ett bygg etter 
preaksepterte ytelser aksepterer.  
 
I tillegg er det gjort noen betraktninger ift. brannscenario for å synliggjøre at det ikke er fare for brannspredning ved 
valgt løsning. 
I ladetårnet er det i hovedsak kabelisolasjon som utgjør brannenergien. Det er altså svært begrenset brannenergi i 
ladetåret. Oppsummert har ladetårn liten brannenergi, et lite fotavtrykk på 10-12 m2 og er planlagt plassert 3,06 
meter fra bryggehuset.  
 
Det er to mulige scenarier som kan oppstå mellom ladetårn og bryggehus: 

• Scenario 1: Brann i bryggehus  

• Scenario 2: Brann i ladetårn 
 
Scenario 1: Brann i bryggehus  
Ved brann i bryggehuset kan den potensielt spre seg til ladetårn. I verste utfall vil ladetårnet da gå tapt. Ved tap av 
ladetårn vil ikke fergen kunne lades, men i og med at det er en hybrid-løsning, vil fergen fortsatt kunne driftes ved 
bruk av fossilt brensel. Fasadeelementløsning innebærer også at det skal påføres en stor varmeenergi for å kunne 
svekke/påvirke fasadeelementene. 
 
Scenario 2: Brann i ladetårn 
Dersom det skulle oppstå en brann i ladetårn, er det svært lite brennbart slik at brannen vil slokkes på grunn av 
mangel av brennbart materiale. Den vil ikke kunne bli så stor at det er fare for brannspredning til bryggehuset.  
 
Brannskiller. 
Avstand mellom E-huset og eksisterende bygg vestfor E-huset er over 8 meter, og det stilles derfor ingen krav til tiltak 
for å redusere sannsynligheten for brannspredning som følge av dette. Mellom E-huset og uthuset/garasje/hønsehus 
er avstand 5 meter (det er 4 meter til utvendig frikjøler). Som følge av at E-hus er plassert i risikoklasse 2, stilles det 
krav til branncellebegrensende konstruksjoner i vegg som vender mot uthus/garasje/hønsehus.  
Avstand mellom E-huset og ny trafo er ca. 2 meter.  
Krav til skillekonstruksjoner (EI 30) mellom disse to byggene må ivaretas i ett av byggene (se bildet under hvor krav til 
skillekonstruksjon mellom trafo og E-hus er ivaretatt i fasade til trafo), eventuell dør/luke må da ivareta EI 30 Sa. 
Nettleverandør (Helgeland Kraft) har oppgitt at det benyttes transformatortype med lite brennbar væske (K), og at 
trafo har forhøyet beskyttelse og at kravet til avstand til andre bygg etter FEF er minst 0,9 meter (uten andre tiltak). 
 
Konstruksjonsdeler som må tilfredsstille EI 30 er markert med rød strek i figuren under. Dør/luke i 
branncellekonstruksjonen skal ha brannmotstand EI 30 Sa. I kulvert mellom trafo og E-hus bør det tas høyde for 
brannsikring i EI 90 klasse (krav defineres av Helgeland Kraft, her gir veiledning til FEF gjerne strengere krav enn 
veiledning til TEK). Dersom det er behov for gjennomføring av tekniske installasjoner i brannskiller, må det branntettes 
med godkjente produkter og løsninger i den konstruksjonen det føres gjennom. 
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Brannkrav til gjennomføringer i kulvert til ny trafo defineres av nettleverandør (Her vil det gjerne være krav om 
branntetting.  
 

 
 
VTEK17 gir ikke krav om etablering av interne brannskiller i ladetårn, trafo eller E-huset.  
 
Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 
Som beskrevet i innledning under forutsetninger er det opplyst om følgende tiltak:  
E-huset: 

• Brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. 

• Gassalarmanlegg med CO-detektorer i batterirom (Espa protokoll til 110 sentral). Alarmlys blir aktivert på 
utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget.  

• Innblåsningsvifte i bygningen som kan startes manuelt fra utsiden.  
 
Ladetårn: 

• Røykdetektor som vil slå ut ladestrøm til ladetårn automatisk om det skulle oppstå røyk i tårn. Alarm vil bli 
sendt direkte til nødalarmsentral, TTS vakttelefon med 24/7 betjening, samt brua på ferga når den ligger til 
kai (dette gjelder både E-huset og ladetårnet).  

 
Det kreves i tillegg til disse tiltakene at det etableres varsling som vil kunne varsle personer som oppholder seg i 
bryggehuset (slik at de raskt kan evakuere) dersom brannalarm skulle utløses i E-huset og/eller ladetårn. Dette kan 
eksempelvis løses med en utvendig sirene eller lignende. 

3.2 Rømning fra bryggehus 
Ved etablering av ladetårn på fergekai, må rømningsmuligheter fra bryggehuset ivaretas. Som beskrevet 
innledningsvis under forutsetninger, er det dokumentert fra 1994 i byggesak at bryggens 1. etasje kan ha 296 
personer. Videre er det opplyst i epostkorrespondanse at bryggehuset har tillatelse til å ha totalt 400 personer fordelt 
på to etasjer. Videre vurdering av rømning baseres på denne informasjonen av persontall.  
 
For å vurdere plasseringen av ladetårnet i forhold til bryggehusets utganger og rømningsveier, blir ytelseskrav i VTEK 
lagt til grunn.  
Kravet i forbindelse med ladetårnet er at det ikke skal redusere rømningsmuligheten fra bryggehuset utover det som 
ligger til grunn for bryggehuset.  
 
Ladetårn vil bli plassert i nærheten av dør nr. 13 (se figur under). I henhold til byggesaken, ligger det til grunn et 
persontall på 296 personer i plan 1, og det er opplyst i epostkorrespondanse at totalt persontall i bygget er 400 fordelt 
på plan 1 og 2.  
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Rømning ut dør 13 har to alternative veier videre: enten til høyre og forbi ladetårn, eller til venstre forbi dør 12 og 
rundt bygget (via terrassen). Rømning ut dør 12 deler disse rømningsmulighetene bort fra bygget.  
Med en jevn personfordeling innebærer dette i underkant av 75 personer ut dør 13, og i underkant av 50 personer ut 
dør 12. De som evakuerer ut dør 12 vil også ha mulighet til å evakuere til venstre rundt bygget (via terrasse). Dvs. at 
det er mindre enn 125 personer som vil evakuere fra Bryggehuset og forbi ladetårnet. En fri passasje på 1,25 meter fri 
bredde vil dermed være tilstrekkelig. Reell fri passasje er opplyst å være 1,4 meter. I tillegg er det opplyst at en kan 
bevege seg mellom søylene til ladetårnet (uten at det er lagt til grunn for nødvendig fri bredde). 

  
Ladetårn er planlagt plassert ca. 3 meter fra 
bryggehus ved dør nr. 13. Tilgjengelige 
utganger fra plan 1 er markert med grønne 
piler.  

Plantegning av 1. etasje i bryggehuset med dør- og romhenvisning.  

 
Det er viktig at det er en fri rømningspassasje på minst 1,25 meter mellom ladetårn og trapp/rekkverk i forhold til 
Bryggehuset. Slik plasseringen av ladetårnet er planlagt, vil avstand mellom ladetårn og utgangstrapp fra utgang nr. 13 
i bryggehuset være ca. 1,4 meter, og medfører at minimumskravet til minste fri rømningsbredde iht. VTEK er ivaretatt. 
 
Manuell slokking 
Det skal monteres en håndslokker i tilknytning til strømforsyningsbygg (E-huset) f.eks. i skap på utsiden av bygget eller 
inne i bygningen. Slokkeutstyr skal være egnet for formålet. Det må medtas særskilt egnet slokkeutstyr for slokking av 
batteriinstallasjon. Her må det være en håndslokker tilpasset slokking av brann i lithiumsbatterier (eks. klasse 
D/Lithiumslokker). Det må også etableres en håndslokker i nærheten av ladetårn (evt. i tilknytning til nærliggende 
hydraulikkhus). 
 
Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.  
Installasjonsanlegget etableres i område med eksisterende bygninger. Det er en campingplass med hytter og rorbuer, 
samt et bryggehus rett ved fergekaien. Bryggehus ligger ca. 3 meter fra ladetårn. E-huset etableres ca. 4-5 meter fra et 
uthus. Brannstasjonen i Vik vil ha førsteinnsats til stedet (ca. 11 min kjøretid unna, basert på 1881.no). Stasjonen er 
utstyrt med mannskapsbil med vanntank i tillegg til egen tankbil. Det vil være kjørevei helt frem til begge nybyggene. 
Bryggehuset vil også ha kjørbar atkomst til inngangsparti på østsiden. Det vil også være grei adkomst ut på kai 
(gangbar), i tillegg til adkomst rundt på sørsiden av bygget. Det er opplyst fra Sømna kommune at det er 
slokkevannsuttak i nær tilknytning til campingplassen (under 50 meter fra E-huset).  Slik vi vurderer det vil ikke 
ladetårnet begrense fremkommelighet til bryggehuset slik kravene er gitt i byggteknisk forskrift. 
  

D13 
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4 KONKLUSJON 

For å ivareta brannsikkerheten har det blitt opplyst om en del tiltak som har blitt hensyntatt i vurderinger til ACEL. I 
tillegg til disse ender vi opp med følgende tilleggsytelser som må ivaretas: 

• Vegg i E-hus som vender mot uthus/garasje/hønsehus skal tilfredsstille brannmotstand EI 30. Eventuell 
dør/luke i branncellebegrensende vegg må tilfredsstille EI 30 Sa. 

• Vegg i E-hus som vender mot trafo skal tilfredsstille brannmotstand EI 30. Eventuell dør/luke i 
branncellebegrensende vegg må tilfredsstille EI 30 Sa. 

• Det må etableres automatisk varsling (eks. sirener på yttervegg) til bryggehuset og alarmoverføring til fergen 
dersom brannalarm blir utløst i ladetårn eller E-huset.  

• Det må være en fri passasje på minst 1,25 meter mellom ladetårn og trapp. 

• Det må være en minst avstand på 2 meter mellom ladetårn og bryggehuset. 

• Det skal monteres håndslokker med slokkemiddel som er særlig egnet for slokking av batteriinstallasjon, og 
en i nærhet til ladetårnet. 

 
Dersom anlegget etableres i tråd med dette dokumentet så vil det være i tråd med krav i Byggteknisk forskrift (TEK17) 
med hensyn til plassering av byggverkene. Totale løsninger må ses i sammenheng med vurderinger utført av ACEL AS. 
 
 

Utført av: 
 
 
 

 Kontrollert av: 

Ruth Iren Tronstad  Jostein Breivik 
Branningeniør  Senioringeniør 

 
Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 92664139,  
e-post Ruthiren.tronstad@firesafe.no eller Firesafe sentralbord 22 72 20 20. 
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
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1812/74/5 - Bygging av E-hus (teknikkhus) og ladetårn på Vennesund 
ferjeleie - Torghatten Trafikkselskap AS 

 
Vedlegg 
1 Situasjonsplan - Vennesund 
2 Ladetårn Vennesund - tegning 
3 E-hus Vennesund - tegning 
4 1812/74/5 - Søknadsbrev - Vennesund ferjeleie - Landbasert ladestasjon 
5 Merknader 
6 Vurdering av mulige løsninger NFK 
7 Uttalelse vedr. søknad om rammetillatelse til bygging av landbasert ladestasjon ved 

Vennesund ferjeleie/brygge 
8 Uttalelse fra NFK 
9 Ladetårn - Brannvurdering 
10 Tegning vedlagt brannvurdering av ladetårn 
11 E-hus - Brannvurdering 
12 Risikoanalyse for Samsung-batterier 
13 Brannteknisk vurdering av Firesafe AS 

 
 

Rådmannens innstilling 
1 I samsvar med PBL §29-2 avslås søknaden om oppføring av ladetårn og E-hus på 

Vennesund ferjeleie grunnet at ladetårnet ikke innehar gode visuelle kvaliteter i forhold 
til bygde og naturlige omgivelser, og plassering. 

2 Søknaden avslås også på bakgrunn av at den branntekniske dokumentasjonen som 
foreligger er mangelfull med hensyn til ivaretakelse av krav i Byggteknisk forskrift 
(TEK17). Sømna kommune kan ikke se at den samfunnsmessige konsekvensen ved en 
brann i bryggen og følgene det kan medføre for ladetårnet og fergedriften har blitt 
vurdert i brannvurderingene som er utført av Acel AS og Firesafe AS. Brann i ladetårn 
kan også medføre fare for brannspredning til brygge med risiko for tap av et viktig 
kulturminne. 
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Saksprotokoll i Sømna formannskap - 26.08.2020  
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1 I samsvar med PBL §29-2 avslås søknaden om oppføring av ladetårn og E-hus på 

Vennesund ferjeleie grunnet at ladetårnet ikke innehar gode visuelle kvaliteter i forhold 
til bygde og naturlige omgivelser, og plassering. 

2 Søknaden avslås også på bakgrunn av at den branntekniske dokumentasjonen som 
foreligger er mangelfull med hensyn til ivaretakelse av krav i Byggteknisk forskrift 
(TEK17). Sømna kommune kan ikke se at den samfunnsmessige konsekvensen ved en 
brann i bryggen og følgene det kan medføre for ladetårnet og fergedriften har blitt 
vurdert i brannvurderingene som er utført av Acel AS og Firesafe AS. Brann i ladetårn 
kan også medføre fare for brannspredning til brygge med risiko for tap av et viktig 
kulturminne. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Søknad om tiltak, datert 04.03.20. 
Søknadsbrev datert 06.03.20. 
Nabovarsel. 
Opplysninger gitt i nabovarsel. 
Situasjonsplan. 
Tegninger. 
Gjennomføringsplan. 
Erklæring om ansvarsrett. 
Mailkorrespondanse mellom Jostein Sund og Bygg Tech AS. Datert 18.09.19 til 12.11.19. 
Mail fra Nordland fylkeskommune ang. alternativ løsning for ferjeleie, datert 06.04.20. 
Uttalelse fra enhet for kultur og velferd i Sømna kommune v/Eline Monsen. Datert 01.04.20. 
Uttalelse fra Nordland fylkeskommune seksjon for kulturminner datert 14.04.20. 
Brannvurdering av ladetårn, datert 08.05.20. 
Brannvurdering av E-hus, datert 02.06.20. 
Risikoanalyse for Samsung-batterier. 
Brannvurdering utført av Firesafe AS, datert 20.08.20. 
 
 

Beskrivende saksopplysninger 
Saken gjelder rammetillatelse for oppføring av landbasert ladestasjon ved Vennesund ferjeleie. 
Det vil si et ladetårn og et teknikkhus (E-hus). Tiltakshaver for tiltaket er Torghatten 
Trafikkselskap AS og ansvarlig søker er Bygg Tech AS.  
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Ansvarlig søker skriver i søknadsbrevet at transportsektoren ønsker å utvikle en mer 
miljøvennlig profil, og i den forbindelse er det ønskelig å elektrifisere deler av ferjedriften. Med 
ferjer som går på batteri er det nødvendig å etablere landbaserte ladestasjoner, slik at ferjene kan 
hurtiglade ved kai. 
 
Ladetårnet er tenkt plassert på eksisterende kai, i umiddelbar nærhet til Vennesund brygge. For 
denne delen av kaiet fremkommer det ikke hvem som er eiere i Matrikkelen. Ladetårnet skal ha 
en størrelse på 3,62 meter x 3,92 meter og en høyde på 11,2 meter over eksisterende kai. Det vil 
bli en klaring på 1,44 meter mellom ladetårn og Vennesund brygge. 

 
 
E-huset er tenkt plassert nord for eksisterende nettstasjon. Dette blir på Nordland 
fylkeskommunes eiendom. Grunnflaten på denne bygningen vil bli ca. 33 m2. Høyden over 
terrenget vil bli ca. 4 meter. Utvendig frikjøler kommer i tillegg til bygget, og vil utgjøre ca. 1 
meter i lengden. 
 
Det har kommet merknader til nabovarsel fra eierne av Vennesund Eiendom AS. Disse 
merknadene går på plassering av ladetårn og E-hus. Blant annet at plasseringen av ladetårnet vil 
redusere deres adkomst til bryggen for vedlikehold og umuliggjør brøyting, samt at 
installasjonene vil sperre for deres utsikt. De har også stilt spørsmål vedrørende eventuell 
brannfare ved etablering av ladetårn så nærme bryggen, og at installasjonene ikke vil være 
estetisk vakkert ved dette historiske bygget. Det har pr. dags dato ikke blitt oppnådd enighet 
mellom partene. 
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Saken har vært til høring hos Nordland fylkeskommunes seksjon for kulturminner og vi har 
mottatt en uttalelse datert 14.04.20. Her står det blant annet at Vennesund brygge er regnet som 
et kulturminne av regional verdi og er en del av fylkeskommunens regionale kartlegging av 
kulturminner, Kulturminner på Sør-Helgeland, id 30. Løsningen som er valgt vil ikke medføre 
noen direkte inngrep eller endringer på Vennesund brygge, men den innebærer blant annet et 
11m høyt ladetårn inntil brygga. 
 
Vi er blitt opplyst av fylkeskommunes avdeling for transport og infrastruktur at andre 
alternative løsninger ikke er gjennomførbare på grunnlag av at det vil medføre store kostnader 
og tidsbruk. Det er videre opplyst at ladetårnet forventes å bli stående i inntil 10 år.  
Vår kulturminnefaglige vurdering er at ladetårnet vil være skjemmende for bryggen og vil 
redusere opplevelsesverdien av stedet og kulturminnet. Samtidig vil ikke tiltaket medføre noen 
direkte inngrep i selve kulturminnet. 
 
Kulturminnemyndigheten skal også vektlegge samfunnsnytten av tiltak i saker som berører 
kulturminner. I denne saken er elektrifiseringen av fergen en klar og positiv samfunnsnytte, og 
en del av arbeidet med det grønne skiftet. Vi har også i vår vurdering vektlagt at ladetårnet ikke 
vil bli stående lengre enn 10 år.  
Basert på en samlet vurdering, der også samfunnsnytten av prosjektet er vektlagt, vil vi som 
regional kulturminnemyndighet ikke motsette oss tiltaket. Sømna kommune må derfor selv 
vurdere de forskjellige interessene som berøres i denne saken 
 
Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ta vare på våre kulturminner og 
kulturmiljøer, og som plan- og bygningsmyndighet har kommunene en sentral rolle i denne 
delen av forvaltningen. I følge § 3-1 b) i plan- og bygningsloven, skal planer som utarbeides 
«sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer.» 
 
Enhet for kultur og velferd i Sømna kommune, ved Eline Monsen, har også gitt en uttalelse 
vedrørende søknaden om rammetillatelse for ladetårnet og E-huset. 
Der står det at Sømna kommune skal utarbeide og vedta plan for kulturminner i løpet av 2020.  
Vennesund brygge vil ha en sentral plass i den nye kulturminneplanen som er under 
utarbeidelse, og foreslås vedtatt som et prioritert kulturminne i Sømna kommune. Vennesund 
Brygge beskrives som nyere tids kulturminne og betegnes som en hvitmalt handelsbrygge, 
trelaftet bygning fra 1920-tallet. Brygga fremstår i dag som et karakteristisk landemerke og 
innfallsport til Helgelandskysten.  
Vennesund Brygge er en autentisk og historisk brygge. Fasademessig er den stort sett bevart i 
sin opprinnelige form. Den er frittstående og sentralt plassert ved kaiområdet i Vennesund. I dag 
drives brygga som kafe og spisested for campingturister, lokalbefolkning og for de reisende som 
er en del av ferjetrafikken som går inn og ut av Vennesund. I tillegg innehar brygga møtelokale, 
utstillingslokale og det arrangeres ulike arrangementer ila året der det kan være opp mot 400 
besøkende. 
Dagens gjester er opptatt av det ekte og autentiske med historisk atmosfære. Dette bidrar til å gi 
gode opplevelser som også dagens besøkende etterspør. Derfor er det viktig å fortsatt bevare 
bryggas estetiske utrykk.  
Det vil av hensyn til dette være svært uheldig om det gis tillatelse til bygging av et ladetårn som 
vil komme i konflikt med hensynet til kulturminnevernet. Byggingen av ladetårn som vist ved 
tegning i søknaden vil være irreversibel, og det vil ikke kunne endres på i etterkant dersom man 
ser at dette vil være til skade for bygningen og kulturmiljøet rundt Vennesund Brygge. 
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Søknaden har i ettertid blitt supplert med brannvurdering av E-huset og ladetårnet etter ønske fra 
Sømna kommune. Brannvurderingen har blitt utført av Acel AS.  
For ladetårnet vurderes det av Acel AS at sannsynligheten for brann uten ytre påkjenning er 
tilnærmet null på dette anlegget. Det står blant annet at en overbelastning og kortslutning ikke 
vil kunne medføre brann i dette anlegget. Ved en eventuell lysbue i forbindelse med kortslutning 
blir anlegget frakoblet og lysbuen slokner før brann kan oppstå. 
 
For E-huset vurderer Acel AS at sannsynligheten for feil er lav, men skulle en feil i henhold til 
risikoanalysen oppstå kan konsekvensene bli store. Risikoanalysen som er utarbeidet viser 
hvilke tiltak som er gjort for å redusere konsekvenser. Basert på disse tiltakene, er nå summen 
av sannsynlighet og konsekvens på medium. Eller 5 på Criticality, som de anser som akseptabel. 
I bygningen skal det installeres brannalarmanlegg med Espa protokoll til 110 sentral. I tillegg til 
en brannmelder i hvert rom. Ved brannalarm blir laddingen til/fra batteriene stoppet og 
ladetårnet blir frakoblet fergen hvis den ligger ved kai og lader. Brannalarm blir også sendt til 
fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning. 
Det vil også bli montert gassalarmanlegg med CO detektor i batterirom med Espa protokoll til 
110 sentral. I tilfelle gassalarm blir laddingen stoppet og fergen frakoblet ladeanlegget. 
Alarmlys blir aktivert på utsiden av bygningen som viser at gass er detektert i anlegget og man 
bør ikke gå inn i bygningen før man har forsikret seg om at det er trygt å gå inn. 
Gassalarm blir også sendt til fergen som går på sambandet når de er innenfor Wifi dekning. 
 
Siden brannvurderingen utført av Acel AS ikke vurderte plasseringen av installasjonene i 
forhold til eksisterende byggverk ble det også utført en brannteknisk vurdering av Firesafe AS. 
Dette var etter ønske fra Sømna kommune. 
Firesafe AS skriver i sin vurdering at konstruksjonsdelene på ladetårnet som er under 2 meter fra 
fasade på bryggehuset må ha brannmotstand tilsvarende branncelleskille for brannklasse 2;  
EI 60 (som følge av at bryggehuset er klassifisert som brannklasse 2). Dette må ivaretas i 
ladetårn. 
Bryggehuset ligger mer enn 8 meter fra E-huset så det stilles ikke brannkrav ift. risiko for 
brannspredning mellom de byggene. Trafo er planlagt 3-4 meter fra E-huset. Iht. VTEK17 så 
medfører brannklassen at fasade som vender mot trafo må ha brannmotstand tilsvarende 
branncelleskille for brannklasse 1; EI 30, dør må da ivareta EI 30 Sa. 
 
Ved etablering av ladetårn på fergekai, må rømningsmuligheter fra bryggehuset ivaretas. 
Ladetårn vil bli plassert i nærheten av dør nr. 13 (se vedlegg 13 for brannteknisk vurdering). Iht. 
byggesak så ligger det til grunn 296 personer i plan 1, og opplyst i epostkorrespondanse 
persontall på 400 fordelt på plan 1 og 2. Med en jevn fordeling innebærer dette i underkant av 
75 personer ut dør 13, og i underkant av 50 personer ut dør 12. De som evakuerer ut dør 12 vil 
også ha mulighet til å evakuere til venstre rundt bygget (via terrasse). Dvs. at det er mindre enn 
120 personer som vil evakuere fra Bryggehuset og forbi ladetårnet. En fri passasje på 1,2 meter 
fri bredde vil dermed være tilstrekkelig. 
 
Firesafe AS konkluderer med at dersom anlegget etableres i tråd med deres dokument så vil det 
være i tråd med krav i TEK17 ift. plassering av byggverkene. Komplett brannvurdering er 
vedlagt saken. 
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Vurdering 
 
I PBL §29-2 står det at ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon 
og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Plasseringen av det 11 meter høye 
ladetårnet tett inntil bryggen vil uten tvil vurderes som skjemmende for bryggen og for 
totalopplevelsen av stedet. Siden Vennesund brygge er en autentisk og historisk bygning vil 
ladetårnet være et forstyrrende element som påvirker de visuelle kvalitetene. Vi kan derfor si at 
ladetårnet ikke innehar gode visuelle kvaliteter i forhold til bygde og naturlige omgivelser og 
plassering. 
Nordland fylkeskommune har ved tidligere byggesaker på Vennesund brygge vært bestemt i 
sine uttalelser, og vist til at bryggen er vurdert som et kulturminne. Et 11 meter høyt ladetårn 2 
meter fra bryggen må man kunne vurdere som arkitektonisk svært uheldig for bryggen som 
kulturminne. I tillegg vil ladetårnet fremstå som dominerende når du ankommer sjøveien. 
 
Det er første gang en byggesøknad om oppføring av et ladetårn for elektrisk ferge har blitt 
behandlet i Sømna kommune. Det har derfor vært nødvendig for kommunen å rådføre seg med 
fagekspertise innen brann. 
 
Sømna kommune kan ikke se at alle forhold er tilstrekkelig vurdert i brannvurderingene 
utarbeidet av Acel AS og Firesafe AS. Vesentligst er manglende vurdering av samfunnsmessige 
interesser, herunder konsekvens ved brann for fergedrift som en viktig del av den trafikale 
infrastrukturen i landsdelen og ivaretakelse av trebrygge som et viktig kulturminne.  
 
Etablering av ladetårn med plassering som vist, kan representere to aktuelle brannscenarioer: 

1. Ved brann i Vennesund brygge kan ladetårn bli påvirket og slik sette ferge ute av drift i 
en lengre periode. 

2. Ved brann i ladetårn kan Vennesund brygge som kulturminne gå tapt 
 
Sømna kommune setter spørsmålstegn ved vurderingen av risikoklasse og brannklasse som 
kommer frem i brannvurderingen utarbeidet av Firesafe AS. I denne saken som omfatter et 
ladetårn tett inntil Vennesund brygge og med Vennesund fergeleie i umiddelbar nærhet vil en 
risikovurdering basert på sårbarhet i forhold til samfunnsmessige interesser være vesentlig. 
Sømna kommune finner derfor prosjektering utført av Firesafe AS å være mangelfull, da denne 
ikke har identifisert risikoer og potensielle konsekvenser som følge av brann, med tilhørende 
tiltak for å ivareta samfunnsmessige interesser som infrastruktur og kulturminne. Det stilles 
spørsmål til om plassering av byggverket i risikoklasse og brannklasse er riktig.   
 
 
Konklusjon 
 
Etter kommunens skjønn innehar ikke ladetårnet gode visuelle kvaliteter vurdert opp mot de 
eksisterende omgivelsene. På bakgrunn av dette avslås søknaden om oppføring av ladetårn og E-
hus ved Vennesund brygge. 
Søknaden avslås også på bakgrunn av at den branntekniske dokumentasjonen som foreligger er 
mangelfull med hensyn til ivaretakelse av krav i Byggteknisk forskrift (TEK17). Sømna 
kommune kan ikke se at den samfunnsmessige konsekvensen ved en brann i bryggen og følgene 
det kan medføre for ladetårnet og fergedriften har blitt vurdert i brannvurderingene som er utført 
av Acel AS og Firesafe AS. Brann i ladetårn kan også medføre fare for brannspredning til 
brygge med risiko for tap av et viktig kulturminne.
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