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Tilbakemelding etter befaring av Liavegen 17-19, Trysil 
 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) viser til samordnet befaring med byggesak i Trysil av 
en leilighet på overstående adresse den 22.10.2021. Bakgrunn for befaringen var å kartlegge om 
oppbygging av branncellebegrensende konstruksjoner er utført i henhold til minimumskravene til 
brannsikkerhet gitt gjennom brannkonseptet av 22. april 2015 utformet av Rune Ullerud, bygg og 
brannrådgiver.    
 

MHBR avdekket forhold som legges til grunn for vår vurdering om at hverken leilighet, eller 
overliggende kaldt loft er utformet som egen branncelle og at konsekvens av brann derfor kan bli langt 
større enn tiltenkt.  
 

Forhold som legges til grunn er:  
 

- Himling mellom leilighet og kaldt loft besto av vanlige takess plater i spon og isolasjon. 
- Kaldt loft er utformet på en måte som ikke vil begrense brannspredning i hele byggverkets 

takkonstruksjon.  
 

MHBR frykter at overstående forhold vil kunne gi en eventuelt brann i leiligheten en unormal raskt 
anledning til å spre seg gjennom til overliggende takkonstruksjon og hyppig til i hele takkonstruksjon.  
 
MHBR trekker derfor konklusjonen om at utførelsen ikke kan være i samsvar med brannkonseptet eller 
tilhørende dokumenter.  
 
Bygget er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg. På bakgrunn av 
dette vurderer MHBR at forholdet ikke utgjør overhengende fare for liv- og helse, med den forutsetning 
om at disse installasjonen fungerer som tiltenkt. MHBR fremhever derfor viktigheten av at ansvarlig 
funksjon på eiersiden i byggverket påser at både brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg 
fungerer som tiltenkt gjennom kontroll og vedlikehold, samt at beboere minnes om viktigheten av å 
forebygge at brann oppstår og at rutiner for rask og sikker evakuering er på plass.  
 

Med hilsen 

Håvard Bryhn, branninspektør  

Brannforebyggende avdeling 
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