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1 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET 

Firesafe AS er engasjert av Boligsameiet Pernup v/Arnfinn Hoel i Trysil med bakgrunn i at det er avdekket det som kan 
fremstå å være branntekniske svakheter ved bygget. 

2 GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER 

Firesafe har gjennomført en overordnet befaring av bygget for å se på de problemstillingene sameiet ønsker en 
vurdering av. I tillegg ble det gjennomført en befaring av hele bygget for å se om det var flere forhold som bør 
dokumenteres eller utbedres. Befaringen ble utført 02.11.2021. 
 
Det er mottatt brannkonsept med tilhørende prosjekteringstegninger og generelle tegninger over bygget, både plan-, 
snitt- og fasadetegninger. 
 
Det er brannkonsept utarbeidet av Ullerud AS, revisjon A datert 22.04.2015 som danner grunnlaget for våre 
observasjoner og vurderinger. Om dette er det endelige brannkonseptet er ikke informasjon Firesafe besitter, men iht. 
brev fra Trysil kommune til Trybo AS (entreprenør) datert 26.10.2021 er det brannkonseptet, datert 22.04.2015, som 
har fulgt byggesaken og dermed må kunne antas å være det gjeldende. Brannkonseptet er ikke signert av 
prosjekterende selv eller av sidemannskontroll (det er opplyst om i konseptet at dokumentet ikke er gyldig uten slik 
signatur ref. kapittel 5 i brannkonseptet). Det er opplyst at brannkonseptet skal være kontrollert av uavhengig 
kontrollerende foretak før søknad om igangsetting (ref. kapittel 5 i brannkonseptet).  
 
Vår vurdering baseres uansett på opplysninger som fremkommer i konseptet, da dette er det konseptet som 
foreligger i FDV til byggeier og som er bekreftet fra kommunen å ligge i byggesaken. Dette er uavhengig av om 
konseptet er det faktisk gjeldende eller om det har vært gjennom uavhengig kontroll eller ikke. Vurderingene er 
avgrenset til å omhandle de observasjoner gjort visuelt på bygget der vi har hatt tilgang eller er gitt tilgang. Skjulte 
forhold slik som eventuelle sjakter, gjennomføringer over himlinger osv. som ikke er befart/observert er ikke del av 
denne vurderingen. Dette betyr at omfanget av feil kan være større enn angitt. 

3 VURDERING 

I det følgende er det beskrevet de forhold vi mener er, eller kan være, avvik. Forhold vi mener er avvik må enten 
utbedres eller dokumenteres av ansvarlig foretak i prosjektet. Firesafe tar i dette notatet ikke nødvendigvis stilling til 
utbedringsforslag, siden det kan være forhold som må vurderes av andre fagkyndige slik som bygningsstatiker og 
bygningsfysiker. Vi vil uansett beskrive anerkjente og dokumentert løsninger ut ifra normal byggeskikk for å 
tilfredsstille brannmotstanden isolert sett. Det kan være andre måter å utbedre/dokumentere tilfredsstillende løsning, 
men alle muligheter vil bli for tidkrevende å gå inn på. Det vil også være bedre å finne de beste godkjente løsningene 
på bygget sammen med utførende entreprenør og ansvarlig detaljprosjekterende foretak. 
 

3.1 Referanseregelverk for brannkonsept 
Bygget er brannprosjektert i mai 2015 etter Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10)[1]. Det er opplyst i brannkonseptets 
kapittel 8 at prosjekteringen er gjort uten fravik. Dvs. helt iht. preaksepterte ytelser etter Veiledning til Byggteknisk 
forskrift (VTEK10)[2]. Dette danner referansegrunnlaget for brannprosjekteringen og dermed også de faktiske 
løsningene i bygget. 

3.2 Risikoklasser og brannklasser iht. TEK/VTEK10 §§ 11-2 og 11-3 
Brannkonseptet (kapittel 17 og 18) angir et leilighetsbygg med 18 leiligheter fordelt over tre plan og kjellerplan med 
garasjer, boder og teknisk rom. Kjeller plasseres i risikoklasse 2 og leiligheter i 1.-3.etasje i risikoklasse 4. Med totalt 
tre tellende etasjer skal bygget oppføres iht. løsninger som følger av brannklasse 2. 
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3.3 Bærende bygningsdeler iht. TEK/VTEK10 § 11-4 

3.3.1 Takkonstruksjoner 
Brannkonseptet angir i kapittel 19 at takkonstruksjonene i bygget skal ha brannmotstand R 60 [B 60]. 
Takkonstruksjonene er oppført i treverk med dimensjoner på takstoler 36x148 mm (to stk. satt sammen med totalt 
72x148 mm tverrsnitt) og med undergurt i 36x98 (72x98 mm). Disse er kun beskyttet nedenfra med ett lag 14 mm 
Takessplater og dampsperre. Det må dokumenteres at denne konstruksjonen er tilfredsstillende som R 60, noe en slik 
oppbygging normalt ikke vil kunne tilfredsstille. 
 

  
Bilde hentet fra foreløpig tilsynsrapport  Bilde fra befaring som viser delvis montert takess-plater. Her ses 

også downlightskasser uten brannklassifisering 
 
Gjennombrenning av et helt platelag (uten hull og perforeringer og med brannfuger i tilslutninger mot vegger) med 
takess med fals vil være ca. 17,5 minutter. Isolasjonen er innblåst og ikke fastholdt og vil falle ned når platene og det 
tynne dampsperresjiktet er gjennombrent og på den måten eksponere fullt ut takstolene. Med en dimensjon på hhv. 
72x98 mm og 72x148 mm som er firesidig brannpåkjent vil disse være helt gjennombrent etter ca. 45 minutter (72 
mm/1,6 mm (0,8 mm/minutt fra hver side)). Det er minste tverrsnitt som blir dimensjonerende. Det vil si at det er null 
bæreevne igjen etter 45+17,5 minutter = 62,5 minutter. Med beregnet egenlast betyr dette at det vil bli kollaps i god 
tid før det har gått 60 minutter. Når dette vil skje beror på hvor lite resttverrsnitt det er behov for rett før kollaps. 
Dette må vurderes av en bygningsstatiker. Rockwool har løsninger for brannskillende loftskonstruksjon 
(Montasjeanvisning 8.28 eller 8.29), men denne går kun opp til EI 30 og ikke EI 60 som er behovet i dette tilfellet. En 
løsning vi være å la taket være slik det er og å bygge inn undergurtene som en klassifisert EI 60 konstruksjon slik at 
taket som helhet får brannmotstand REI 60 både som ivaretagelse av bærefunksjonen, og som brannskille mot andre 
brannceller. Dette må også utføres ute i svalgangen og over trapperommet og over balkonger. Det kan være at 
undergurtene må forsterkes for å kunne få til en dokumenterbar løsning. Løsninger som vurderes må prosjekteres og 
det må hensyntas lufting om det da ikke velges uluftet kaldt loft. Se NBI 525.106[3] for løsninger. Alternativ med å 
bygge vertikale brannskillevegger mellom leilighetene kan også gjøres, men dette bedrer ikke kravet til 
brannmotstand på takkonstruksjonen som uansett må ivaretas, men er en anbefalt løsning der det er flere brannceller 
i flerbolighus som her. Litt av utfordringen er at slike konstruksjoner normalt er beregnet for småhus med kun 30 
minutters brannskillende og bærende krav og ikke til blokkbebyggelse, noe som også gjenspeiler seg i løsningene som 
finnes.  
 
Dagens takessplater er perforert av downlights som ikke er montert i brannklassifiserte takbokser. I tillegg er det 
ventilasjonskanaler som også bryter platene. Det er derfor ikke noe som hindrer varme røykgasser i å trenge opp forbi 
takessplatene eller at det ved brann i eksempelvis downlights heller ikke er noe som hindrer antennelse av selve 
takkonstruksjonen (takstolene). På balkongene som ikke er sprinklerbeskyttet er det innglassing og lagt plater i 
himling uten not og fjær som kan bidra til at varm røyk kan spres opp på kaldtloftet. Det er også kun en tynn utett lekt 
som ikke hindrer røyk og flammer opp på oversiden av platene opp til takkonstruksjonen.  
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Bildet viser listverk med glipper, plater uten not og fjær og med glippe mot vegg, luftet kledning. 

  
Prinsippskisse snitt mellom balkong leilighet, svalgang og trapperom 
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3.3.2 Trappeløp 
Trapperom er utført i uisolerte stålkonstruksjoner. Brannkonseptet beskriver i kapittel 19 at trappeløp skal ha 
brannmotstand R 30. Det må enten dokumenteres at montert trappeløp innehar brannmotstand R 30 iht. 
brannkonsept, eller dette må utbedres ved for eksempel underkledning av trappeløp (trinn og vanger) eller at trappen 
brannmales. Det må ved utbedring spesielt tas hensyn til glippe mellom vange og repos og vegg/heis da det her kan 
være vanskelig å komme til både med tanke på brannmaling eller kledning. 
 

  
Bilder viser trappeløp i uisolerte eller ubeskyttet galvanisert stål. Kravet til bæreevne er R 30. 
 

3.4 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk iht. TEK/VTEK10 § 11-6 
Avstander til andre byggverk (naboer) er 8 m eller mer og tilfredsstillende ivaretatt. Se for øvrig kapittel 3.6.3. 

3.5 Brannseksjoner iht. TEK/VTEK10 § 11-7 
Bygget er ikke oppdelt i eller prosjektert med oppdeling i brannseksjoner. Grunnen til at punktet tas med er pga. 
henvisning til kapittel 3.9 i dette notatet.  
 
  



 

  
WWW.FIRESAFE.NO  

 

SIDE 6 

 

3.6 Brannceller iht. TEK/VTEK10 § 11-8 

3.6.1 Brannskille mellom brannceller 
Det skal være brannskille EI 60 mot trapperom som er rømningsvei. Det er kun to lag 14 mm takessplater (ett lag i 
leilighet og ett lag i himling i trapperom) + varierende tykkelse ikke fastholdt isolasjon (forutsetter løs isolasjon også i 
trapperom) som danner brannskille mellom leiligheter og trapperom.  
 

   
Bildet til venstre viser tak over leilighet som kun er beskyttet med ett lag 14 mm takess montert på lekter under 
undergurt. Bildet til høyre viser takkonstruksjonen over trapperom, som også kun har ett 14 mm lag med takessplater. 
Bilder er tatt fra åpning i himling i svalgang og viser at det er helt åpent i taket mellom leilighet, svalgang og 
trapperom slik prinsippskissen lenger opp viser. 
 
Brannskille mellom boenheter i øvre plan er utformet på samme måte. Dvs. at det ved brann i én leilighet vil innenfor 
kort tid kunne forventes røyk- og brannspredning til hulrom i takkonstruksjonen og derfra videre til neste leilighet.  
 
Takess er perforert av ventilasjonskanaler og downlights i ordinære ikke klassifiserte bokser (se også kapittel 3.3.1). 
Dette betyr at takesset ikke nødvendigvis gir noen brannbeskyttelse mellom leilighet og takkonstruksjon og videre til 
andre leiligheter eller rømningsvei/trapperom. 
 
Luftelyre på tak er ikke adskilt med tilfredsstillende utført brannskille i leilighetsskiller (utett utført) 
 
Det mangler brannklassifiserte vinduer på svalgang iht. prosjektert løsning i brannkonsept (forholdet kan være ok, 
men må vurderes. Brannkonsept er uansett ikke fulgt, må vise til skriftlig avklaring med RIBr at det ikke er behov). 

3.6.2 Teknisk rom 
Teknisk rom i kjeller skal iht. brannkonseptet og tegninger være utført som egen branncelle med brannmotstand EI 60. 
Det er kun påført ett lag gips på innsiden av trepanelvegg. Utvendig er det ikke kledd og det er kun trepanelvegg her. 
Det er ikke undersøkt faktisk oppbygging av veggen utover visuell kontroll. Veggens oppbygging må dokumenteres og 
eventuelt utbedres med dokumenterte løsninger slik at rommet innehar tilfredsstillende brannmotstand EI 60. 
Gipslaget er ikke sparklet i skjøter eller skruer. Det kan også se ut til at det er noe stor avstand mellom skruene iht. 
montasjeanvisning. Dette må kontrolleres. 
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Bilder viser vegg til teknisk rom som er oppført med ett trepanellag på utsiden og ett lag 13 mm normalgips på 
innsiden 
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3.6.3 Garasjer 
Det er oppført to garasjer med areal over 50 m2 (ca. 100 m2) (ikke carport siden tre av veggene er tette). Mindre enn 8 
m fra bygget og uten brannklassifiserte skillekonstruksjoner (den ene ligger mot yttervegg, den andre mot svalgang 
ref. plantegning). Garasjen skal enten være plassert 8 m fra bygget eller skilles med EI 60 konstruksjoner mot bygget. 
Garasjene er ikke omhandlet i brannkonseptet, men vises på prosjekteringstegningene. 
 
Definisjonen av en carport ble tatt inn i VTEK[2] 01.04.2014 (ett år før dato på brannkonseptet) og angir følgende: 
«En carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene mangler og 
hvor bare to av veggene kan gå til gulv. Dersom det er kledning på 50 % eller mer av de fire veggflatenes areal, gjelder 
bestemmelsene for garasjer.» 
 

  
Bilder viser de to garasjebyggene som er bygget helt inntil og uten brannklassifiserte bygningsdeler mot bygget 
 

 
Garasjer angitt som carport på tegning defineres som garasje iht. Byggteknisk forskrift og er over 50 m2 og plassert 
nærmere bygget enn 8 m og uten brannklassifiserte bygningsdeler. 
 
Det er stor risiko for brannspredning som kan hindre bruk av rømningsveier og som kan bidra til rask brannspredning 
til bygget fra begge garasjebygg, enten via vinduer i innglassede balkonger, eller til svalgang, leiligheter og luftede 
takkonstruksjoner. Forholdet må etter vår vurdering utbedres med å skille carport og boligbygg med 
branncellebegrensende konstruksjoner som oppfyller EI 60 i de deler som ligger nærmere enn 8 m. Gjelder vegger og 
tak. Dette kan bli vanskelig for garasje lengst nord da dette også vil bli gjeldende for åpningen mot boligblokken. For 
den søndre garasjen kan det være aktuelt å oppgradere tak og enten vegg, eller dokumentere denne som 
tilfredsstillende EI 60. Det kan også være en mulighet å se på mulighet for å sprinkle garasjene. Løsninger må ses på 
særskilt.  
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3.7 Materialer og produkters egenskaper ved brann iht. TEK/VTEK10 § 11-9 
Kledning på svalgang skal være som for rømningsvei (se også brannkonseptets kapittel 28) K210 A2-s1,d0 [K1-A]. Det 
ser ut til å være benyttet ordinær grankledning som etter opplysninger er behandlet med jernvitrol. Trekledning som 
ikke er brannimpregnert kan i beste fall få klasse D. Her er kravet satt til A2 (ubrennbart). Overflatekravet på den ikke 
brennbare kledningen kan være B-s3,d0. Likelydende krav gjelder i hulrommet bak kledningen. Det ble observert det 
som kan se ut til å være Tyvek vindtetteduk bak kledningen. Denne innehar normalt ikke tilsvarende krav til kledning 
som prosjektert, men er tilsvarende ytelse som for brennbar kledning. 
 

  
Kledning i brennbare materialer på svalgang.  
 
Utvendige overflater for andre deler av bygget, samt krav til overflater på tak er uteglemt fra brannkonseptet. 
 
For utvendige overflater som ikke er i tilknytning til rømningsvei skal dette tilfredsstille minimum D-s3,d0 [Ut 2] når 
byggverket er i risikoklasse 1, 2 og 4 og har inntil fire etasjer, og det er liten fare for brannspredning til og fra 
nabobyggverk. Det kan godt være at kledningen tilfredsstiller et slikt overflatekrav. 
 
Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten 
ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta]. Takkonstruksjonen er tekket med takpapp som 
må dokumenteres at tilfredsstiller angitte brannmotstand.  
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3.8 Tekniske installasjoner iht. TEK/VTEK10 § 11-10 
Det er montert brannspjeld kun på en kanal mot sluse mellom kjeller og trapperom. Brannspjeldet har klasse E 90. Det 
må dokumenteres at løsningen er tilfredsstillende, eller utbedres. 

  
Bilder viser brannspjeld med brannklasse E 90 kun montert på en av kanalene. 
 
Øvrige tekniske forhold er ikke undersøkt i bygget. Eventuelle gjennomføringer eller sjaktoppbygging er ikke 
undersøkt. Det kan derfor være flere skjulte feil som ikke ble befart eller observert på befaringen. Med bakgrunn i 
omfanget av feil og mangler i bygget er det fordelaktig at det tas en grundig kontroll av alle gjennomføringer og 
tekniske installasjonssjakter i bygget for å verifisere utførelsen og at denne er i tråd med prosjekterte løsninger. 

3.9 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider iht. TEK/VTEK10 § 11-12 

3.9.1 Automatisk slokkeanlegg (sprinkler) 
Kjellerplan er ikke sprinklerbeskyttet. Brannkonsept angir at hele bygget skal sprinkles. Et bygg i risikoklasse 4 der 
deler ikke sprinkles skal skilles som egne brannseksjoner. Dette fremkommer ikke som en løsning i brannkonseptet jfr. 
brannkonseptets kapittel 22 eller iht. brannmotstand på konstruksjoner på branntegninger. 
 
Balkonger er glasset inn (halvklimatisk) men ikke sprinklet. Det må enten dokumenteres at dette er greit eller 
balkongene sprinklerbeskyttes siden åpenheten er under 50%. Må ses i sammenheng med lufting og kapittel 3.3 og 
3.6. Forholdet er ikke omtalt i konseptet og eventuelle konsekvenser ved innglassing. 
 
Det er valgt vanntåkeanlegg fra Prevent Systems. Det må dokumenteres at anlegget er prosjektert iht. gjeldende krav 
for slokkeanlegg. Detaljprosjektering og FDV skal følge bygget. Det må også ses på hvorvidt vanntåke er egnet på 
svalgang. 
 
Det må tas en full gjennomgang av bygget sett opp imot detaljprosjekteringen av slokkeanlegget fra ansvarlig 
prosjekterende for slokkeanlegget (RIV). 

3.9.2 Automatisk brannalarmanlegg 
Boder i kjeller er ikke detektert. Brannkonseptet angir brannalarmanlegg kategori 2. Forholdet må dokumenteres, 
alternativt utbedres.  
 
Røykdetektor i leilighet løser lett ut ved matlaging. Det er usikkert om det er benyttet rett type detektor for rett 
plassering. 
 
Det må tas en full gjennomgang av bygget sett opp imot detaljprosjekteringen av brannalarmanlegget fra ansvarlig 
prosjekterende for brannalarmanlegget (RIE). 
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3.9.3 Røykventilering 
Det mangler røykventilering av trapperom iht. brannkonsept. Ytelser for hvordan dette skal anordnes er tydelig 
beskrevet i brannkonseptets kapittel 27. 
 

 
Det mangler røykluke 

3.10 Rømningsvei iht. TEK/VTEK10 § 11-14 
Rømmende personer i utvendige trapper er ikke beskyttet mot flammer og strålevarme (gjelder spesielt for sørligste 
trapp). Brannkonsept angir minimum 2 m avstand mellom uklassifiserte vinduer og trapp (dette kan mistolkes ut ifra 
branntegninger, men fysisk på bygget må rømmende rømme tett på uklassifiserte vinduer og innenfor 2m). Ytelsen er 
medtatt under kapittel 23 som omhandler brannceller. I og med at det omhandler rømningsvei medtar vi det her i 
dette kapittelet for ordens skyld. Brannkonseptet angir i utgangspunktet feil ytelser i og med at trapper tilknyttet 
svalganger skal beskyttes i minimum 5,0 m avstand til uklassifiserte vinduer. Prosjektering med 2,0 m avstand på 
svalgang istedenfor 5,0 m er et fravik fra preaksepterte ytelser. Forholdet er ikke fraviksvurdert i brannkonseptet. 
 

  
Bildene viser de to utvendige trappene der rømmende personer i trappen til venstre må rømme tett på uklassifiserte 
vinduer og mindre enn 2,0m som er prosjektert. Trappen til høyre har noe bedre avstand, men er også mindre enn 2 m 
fra uklassifiserte vinduer. 
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Svalganger som er lengre enn 30 m må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand 
på maksimum 30 m for å begrense den horisontale brannspredningen. Svalgangen er ca. 60 m og dette skulle vært 
etablert. Dette mangler og må etableres. 
 
Svalgangen må være minimum 1,2 m bred for at den skal fungere som flammeskjerm. I bygning med boenhet med 
krav om heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal likevel 
svalgang etter § 12-6 ha fri bredde på minimum 1,5 m. På lange svalganger må det avsettes tilstrekkelig areal til at to 
rullestoler kan passere hverandre. Dette tilsvarer bredde på 1,8 m. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, 
kan ha fri bredde på minimum 1,2 m. Forholdet ser ikke ut til å være ivaretatt. 
 

4 KONKLUSJON 

Etter en overordnet gjennomgang av bygget er inntrykket at bygget har mye til dels grunnleggende og store 
branntekniske feil og mangler, som til sammen reduserer personsikkerhetsnivået til å være vesentlig mye lavere enn 
hva minimumskravene i Byggteknisk forskrift angir. Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis 
fulgt.  
 
Kostnader til utbedring tas ikke med da det er omfattende arbeider som må påregnes og at usikkerheten rundt hvor 
omfattende utbedringsjobben blir som gjør at kostnadsestimatene blir for usikre. Dersom det uansett er ønskelig med 
et kostnadsforslag så kan vi være behjelpelig med det, men dette bør gjøres i samarbeid med andre fagkyndige 
prosjekterende og utførende. 
 
 
Utført av: 
 
 
 

 Kontrollert av: 

Erlend Hansen  Christian Haugom 
Senioringeniør  Branningeniør 
 
Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 940 18 002,  
e-post Erlend.Hansen@firesafe.no eller Firesafe sentralbord 22 72 20 20. 
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