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1.

Introduksjon

1.1. Bakgrunn
Sameiet Pernup (Pernup) i Liavegen 17, Trysil, sto ferdig oppført i 2016. Tiltakshaver var Trybo AS og
entreprenør var Trysil Byggsystem AS. Brannteknisk prosjektering, bestående av brannteknisk konsept
med branntegninger, ble utført av bygg- og brannrådgiver Rune Ullerud (ENK). I tillegg til dette har
prosjektet vært underlagt uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering og utførelse.

Figur 1-1

Sameiet Pernup, sett fra sør. Innkjøring til garasjer i sokkeletasje.

Pernup er en boligblokk i tre etasjer pluss underetasje (sokkel) med boder og garasjer. Blokken ble
oppført med svalganger med tre trappeløp (ett lukket trapperom pluss to åpne vindeltrapper) i
tilknytning til svalgangene.
Boligblokken ble prosjektert og oppført med åpne balkonger, noe som var forutsetningen for
ferdigattesten som ble utstedt 16. desember 2016. De fleste av disse balkongene har i ettertid blitt
innglasset (utført august/september 2017), noe som har vist seg å forstyrre ventilasjonsforholdene på
loftet med påfølgende kondensproblemer.
I forbindelse med utbedringsarbeider knyttet til kondens på loftet ble det påpekt branntekniske
mangler ved blokken. Dette førte til at borettslaget, ved styrets leder, engasjerte Firesafe AS (Firesafe)
til å forta en brannteknisk tilstandsanalyse av bygget. Firesafe, som leverte sin rapport 11. november
2021, påpeker en rekke mangler og fravik i forhold til brannteknisk konsept og konkluderer med blant
annet følgende:
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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.
Firesafes konklusjoner førte til at kommunen mandag 15. november valgte å tilbaketrekke byggets
brukstillatelse med umiddelbar virkning 1.
Tiltakshaver Trybo AS har engasjert Safezone AS (Safezone) for å foreta en uavhengig gjennomgang og
vurdere den reelle brannsikkerheten i bygget, samt om de avvik, feil og mangler som er avdekket
danner et tilstrekkelig grunnlag for å tilbaketrekke byggets brukstillatelse.

1.2. Mandat
Safezone har hatt følgende mandat i forbindelse med dette oppdraget:
1. Vurdere byggets brannsikkerhetsnivå med utgangspunkt i brannteknisk konsept/TEK10
2. Vurdere hvorvidt byggets brannsikkerhetsnivå representerer, og i så fall i hvilken grad, fare for
personsikkerheten.
3. Nødvendigheten av en tilbaketrekking av byggets brukstillatelse/ferdigattest.

1.3. Metode og materiell
Oppdraget er blitt utført ved å kartlegge relevante krav i byggteknisk forskrift 2010 [1] (TEK) og
tilhørende veiledning [2] (VTEK), samt kartlegge og vurdere hvordan bygget er blitt utført, sett opp
imot den branntekniske prosjekteringen. Safezone ble kontaktet av oppdragsgiver første gang 27.
oktober med forespørsel om brannfaglig bistand. Oppdraget ble deretter formalisert og vi
gjennomførte videre en befaring av bygget torsdag 18. november for å kunne vurdere Firesafes
vurderinger og konklusjoner, samt for å kunne få et inntrykk av byggets reelle brannsikkerhetsnivå.
I forbindelse med dette oppdraget har vi hatt tilgang til følgende dokumenter:
•
•
•
•
•

Brannteknisk konsept datert 22. april 2015, utarbeidet av Rune Ullerud – Bygg & Brannrådgiver
Branntegninger datert 23.februar 2015, utarbeidet av Rune Ullerud – Bygg & Brannrådgiver
Gjennomføringsplan for oppføring av bygget
Brannteknisk vurdering datert 12. november 2021, utarbeidet av Firesafe AS
E-post om anmodning om kontakt/møte med lokal myndighet 16. november 2021.

1.4. Begrensninger og avklaringer
På befaringsdagen var takkonstruksjonen som skulle inspiseres kledd igjen fra innsiden like før vi
ankom. Adkomsten ble derfor en del mer utfordrende enn tenkt. Vi mener likevel vi har oppnådd å
gjøre gode vurderinger og konklusjoner. For enkelte detaljer har vi vært avhengige av bilder og annen
informasjon fra andre for å innhente nødvendig underlag.

1

https://www.tv2.no/a/14360672/
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Vi har i løpet av arbeidet med rapporten sett at leilighetene i 1. og 2. etasje i svært liten grad blir
berørt av funn, mangler og forbedringstiltak, se kapittel 4.1. Det som likevel berører disse etasjene er
naturligvis også omtalt i rapporten.
Ved lesing av rapporten ønsker vi å tydeliggjøre forskjellen mellom
•
•

Garasje: garasjebyggene som står utenfor selve boligblokken.
Garasjekjeller: areal i sokkel avsatt til parkering av biler.

1.5. Prosjektorganisering av byggeprosjektet Liavegen 17
Prosjektet ble organisert som vist i gjennomføringsplanen 2 (gjengitt i tabell nedenfor) som viser de
ulike aktører med sine respektive ansvarsområder som har vært engasjert i prosjektet.
Tabell 1-1

Gjennomføringsplan som viser hvilke aktører som hadde de ulike ansvarsområdene i
forbindelse med oppføringen av boligblokken i Liavegen 17.

Prosjektering

2

Fagområde

Ansvarsområde

Foretakets navn

Arkitektur

Byggesøknad og arbeidstegninger Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Utearealer og
landskapsutforming

Prosjektering av veg, parkering,
grønt og uteoppholdsarealer

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Oppmålingsteknisk prosjektering

Prosjektering av kotehøyder og
utstikking av bygg

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Brannkonsept

Utforming av helhetlig konsept
for brannsikkerheten

Rune Ullerud Bygg- og
Brannrådgiver
(org.nr. 994020951)

Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerhet
plassbygde konstruksjoner

AS Arkitektbua
(org.nr. 960990072)

Santiær, varme og
slukkeinstallasjoner

Prosjektering av sanitær, varme
og slukkeinstallasjoner, samt
fjernvarmeinstallasjoner

Trysil Rørleggerbedrift AS
(org.nr. 979323972)

Ventilasjon og
klimainstallasjoner

Prosjektering av ventilasjon og
klimainstallasjoner

Flexit AS
(org.nr. 926398806)

Løfteinnretninger

Prosjektering av heis

Otis AS
(org.nr. 919419105)

Bygningsfysikk

Prosjektering av tekniske
konstruksjonsmessige løsninger

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Prosjektering av betong og
stålarbeider

Prosjektering av betong og
stålarbeider

AF Bygg AS
(org.nr. 97655753)

Prosjektering av tømrerarbeid og
trekonstruksjoner

Prosjektering av tømrerarbeid og
trekonstruksjoner

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Ref: ByggSøkID: 71724404.
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Miljøsanering

Riving av 2 eksisterende bygg

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Fagområde

Ansvarsområde

Foretakets navn

Innmåling og utstikking av tiltak

Innmåling og utstikking av
tiltaket

Bjørn Baastad AS
(org.nr. 989746073)

Grunnarbeid og
landskapsutforming

Utgraving av tomt

Bjørn Baastad AS
(org.nr. 989746073)

Plasstøpte betongkonstruksjoner

Utførelse av samtlige betong og
stålarbeider

AF Bygg AS
(org.nr. 97655753)

Tømrerarbeid og montering av
trekonstruksjoner

Samtlige tømrerarbeider og
tekniske installasjoner

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Sanitær, varme og
klimainstallasjoner

Sanitær, varme og
klimainstallasjoner, samt
installering av fjernvarme

Trysil Rørleggerbedrift AS
(org.nr. 979323972)

Ventilasjon og
klimainstallasjoner

Montering av ventilasjon

Nye Trysil Byggsystem AS
(org.nr. 997298772)

Løfteinnretninger

Montering av heis

Otis AS
(org.nr. 919419105)

Utvendig vann, avløp og
fjernvarme

Graving av utvendige tilkoblinger
og avløp

Bjørn Baastad AS
(org.nr. 989746073)

Våtrom

Utførelse av våtrom

Trysil Flis & Malersenter AS
(org.nr. 977165539)

Riving og miljøsanering

Riving og miljøsanering

Bjørn Baastad AS
(org.nr. 989746073)

Ansvarsområde

Foretakets navn

Utførelse

Kontroll

Fagområde
Våtrom

Trysil Byggtjeneste og
Takstforretning
(org.nr. 994894579)

Lufttetthet

Trysil Byggtjeneste og
Takstforretning
(org.nr. 994894579)

Bygningsfysikk

Trysil Byggtjeneste og
Takstforretning
(org.nr. 994894579)

Konstruksjonssikkerhet

Trysil Byggtjeneste og
Takstforretning
(org.nr. 994894579)

Brannsikkerhet

Trysil Byggtjeneste og
Takstforretning
(org.nr. 994894579)
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2.

Brannteknisk prosjektering

Bygget er prosjektert i henhold til TEK 10, og i henhold til brannkonseptet er bygget utelukkende
prosjektert preakseptert, uten fravik, som dokumentasjonsmodell. I brannkonseptet er det ikke
foretatt noen brannfaglige vurderinger utover det som er gjengitt fra VTEK.
I de videre underkapitlene i denne rapporten redegjøres det for relevante funksjonskrav som settes til
byggverket i TEK 10, samt relevante preaksepterte ytelser, gitt i VTEK. Samtidig gjengis tekst fra
brannkonseptet (direkte sitat er gjengitt i kursiv) for gi en oversikt over hvilke premisser bygget skulle
oppføres etter.
I dette kapittelet gjøres det ingen vurderinger av brannkonseptet og de ytelsene som er valgt.
Eventuelle vurderinger og kommentarer er organisert under ulike tema i kapittel 4 Diskusjon.

2.1. Eksterne rammevilkår
En oppsummering av forutsetningene for prosjekteringen er oppsummert i Tabell 2-1.
Tabell 2-1

Prosjekteringsforutsetninger

Prosjekteringsforutsetninger

Kriterier

Merknader

Bruk/virksomhet

Boligblokk med både frittstående
garasjer og garasjekjeller

Gård- og bruksnummer

30/1

Kommune

Trysil

Antall etasjer

4

Grunnflate

Ca. 560 m2

Risikoklasse

RKL 4 (boliger) og RKL 2
(boder/garasje)

Brannklasse

BKL 2

Dokumentasjonsform

Preaksepterte ytelser

Tiltaksklasse

2

Maksimal personbelastning

Vil ikke påvirke det som normalt er
minstekravet til fri bredde på
utgangsdører.

6 boenheter per etasje

Spesifikk brannenergi

50 – 400 MJ/m2 omhylningsflate
(beregnet til ca. 300 MJ/m2
omhylningsflate)

Iht. Byggforsk byggdetaljblad
520.333 [3]

Spesiell risiko, ref. tabell
risikoklasser i VTEK

Nei

Plassering til nabobebyggelse

Mer enn 8 m til nabobygg og 4 m til nabogrense

Aktive brannsikringstiltak

Brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg

Særskilt brannobjekt

Nei
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2.2. § 11-2 Risikoklasser
Regelverk
Ut fra den trussel 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 prosjektering og utførelse for å sikre rømning og
redning ved brann.
Brannkonsept
Bygget har virksomhet i risikoklasse 2 og 4.

2.3. § 11-3 Brannklasser
Regelverk
Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige
interesser og miljø, skal byggverk, eller ulike deler av et byggverk, plasseres i brannklasser
etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse
for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.
Brannkonsept
Bygget plasseres i brannklasse 2 (BKL 2).

2.4. § 11-4 Bæreevne og stabilitet
Regelverk
§ 11-4 har fire funksjonskrav (ledd) som er relevante:
(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de enkelte
delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet.
(2) Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal det
medregnes termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet som kan
forventes i byggverket.
(3) Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er nødvendig
for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.
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(5) Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller
for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og
stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på
byggverket.
I veiledningen til ledd (1) står det:
Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall
som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen.
Tyngre bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets
hovedbæresystem.
Veiledning til ledd (3) angir hvilken brannmotstand bærende bygningsdeler skal ha. Disse er korrekt
gjengitt i brannkonseptet, og vist nedenfor.
Brannkonsept
Brannkonseptet angir følgende ytelse:
Krav til bærende hovedsystemer er R60 (B60).
Krav til sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke
er del av hovedbæresystem eller stabiliserende er R60 (B60).
Krav til trappeløp er R30 (B30).
Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme skal ha brannklasse
A2-s1,d0 [ubrennbart].

2.5. § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon
Regelverk
Funksjonskravet i TEK angir:
Byggverk der den forutsatte bruken kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres og
utføres med avlastningsflater slik at personsikkerheten og bæreevnen opprettholdes på et
tilfredsstillende nivå.
Punktets veiledning sier:
Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre en egen branncelle.
Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må ha minst én trykkavlastningsflate
for å sikre mot skader på personer og byggverket forøvrig.
Bærende og branncellebegrensende bygningsdeler må om nødvendig forsterkes for å
opprettholde rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre
brannceller.
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Brannkonsept
Brannkonseptet gjengir de preaksepterte ytelsene i VTEK i sin helhet.

2.6. § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
Regelverk
Bygget har en gesimshøyde på over 9 m, og blir dermed ansett som et høyt byggverk. Paragrafens
fjerde ledd kommer derfor til anvendelse:
(4) Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre
byggverket er utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.
Punktets veiledning angir at:
Når avstand mellom byggverk med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m er mindre enn
8,0 m, må de atskilles med brannvegg.
Brannkonsept
Ifølge brannkonseptet må bygget plasseres mer enn 8 m unna nabobygg, og det beskrives følgelig
ingen ytterligere tiltak for å hindre spredning til eller fra nabobygg.

2.7. § 11-7 Brannseksjoner
Regelverk
Funksjonskravet i paragrafens første ledd sier:
(1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir
urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig
slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.
Leddets veiledning angir største tillatte bruttoareal per etasje uten seksjonering. For bygg med
spesifikk brannenergi mellom 50-400 MJ/m2 (angitt per m2 omhyllingsflate), og som har
brannalarmanlegg og sprinkleranlegg, kan arealet være 10 000 m2.
Brannkonsept
Brannkonseptet angir byggets grunnflate er 560 m2, og at det ikke er behov for intern seksjonering i
bygget.
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2.8. § 11-8 Brannceller
Regelverk
§ 11-8 første ledd angir følgende funksjonskrav:
(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik
risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller
med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.
Paragrafens 2. ledd sier:
(2) Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til
andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.
Paragrafens veiledning gir preaksepterte ytelser for branncellebegrensende konstruksjoner. I tillegg
angis det at trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer må røykventileres.
Brannkonsept
Brannmotstand på branncellebegrensende bygningsdeler skal være minimum EI60 (B60).
Etasjeskillere skal ha brannmotstand REI60 (B60).
Dører i brannskiller skal i utgangspunktet ha samme brannklasse som veggen de sitter i.
Hver boenhet må være utført som egen branncelle.
Utvendige rømningstrapper må skjermes mot flammer og røyk i minimum 2 meters
avstand fra trappene. Hovedtrappen utføres som egen branncelle med dører EI230CSa
(B30S).
Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer må røykventileres.
I byggverk med inntil 8 etasjer med trapperom er det tilstrekkelig med luke eller vindu med
fri åpning minimum 1,0 m2 øverst i trapperommet. Luke eller vindu skal kunne åpnes
manuelt fra inngangsplan. Hovedhensikten er å lette brannvesenets innsats og å begrense
røykspredningen til trapperommet.

2.9. § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann
Regelverk
Paragrafen angir to funksjonskrav. Det første leddet sier:
(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå,
utvikle og spre seg er liten. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og nødvendig tid for
rømning og redning.
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Leddets veiledning sier:
De branntekniske egenskapene til innvendige overflater (himling, vegger og golv) har
betydning for brannforløpet inntil det blir full overtenning. Valg av produkter vil derfor ha
betydning for hvor raskt antennelse kan skje og for varmeavgivelsen og røykutviklingen
under brann. For at byggverk skal kunne rømmes raskt og uten fare for skade på de
menneskene som oppholder seg i byggverket er det særlig viktig å velge produkter som
bidrar til å forhindre eller begrense brann- og røykspredning i rømningsvei.
Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det
tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor
betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter
overtenning). Utvendig antennelse kan for eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann
i nabobyggverk.
Paragrafens andre ledd sier:
(2) Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til
brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av
varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.
Leddets veiledning angir en rekke preaksepterte ytelser for materialer og produkter for ulike
anvendelsesområder. Brannkonseptet gjengir noen av disse ytelse, vist nedenfor.
Brannkonsept
Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til uakseptabel utvikling og spredning av brann
og røyk i byggverk. Bruk av ubrennbar isolasjon som fyller konstruksjonen helt vil gi den
brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen.
Kledninger i rømningsvei; K210 A2-s1,d0 [K1-A]. Overflater i rømningsvei; B-s1,d0 [In 1].
Overflater på gulv; Dfl-s1 [G]. Gjelder også himlinger i rømningsvei.
Kledninger i andre brannceller; ≤ 200 m2 - K210 D-s2,d0 [K2], > 200 m2 - K210 B-s1,d0 [K1]
Overflater i andre brannceller; ≤ 200 m2 - D-s2,d0 [In 2], > 200 m2 - B-s1,d0 [In 1]
Kledninger i sjakter og hulrom; K210 A2-s1,d0 [K1-A]

2.10. § 11-10 Tekniske installasjoner
Regelverk
Paragrafen som omhandler tekniske installasjoner har to ledd:
(1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren
vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.
RAPPORTNR.

REVISJON

10033-RAP-1

1

SIDE

14 av 58

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert
og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig
tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å opprettholde installasjonens
funksjon.
Brannkonsept
Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand
med unntak av som angitt nedenfor.
•

Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 A2- s1,d0 [A 90] og isolerte
lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes
rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.

•

Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte og
støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 A2- s1,d0 [A 60] når
det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har
tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken
og ha samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret
til brennbart materiale må være minst 250 mm.

Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre
kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller
kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller himlingen har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller hulrommet er sprinklet.
Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor/hulrom),
kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt unntak som gjelder
kabler. Det kan ikke brukes som begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser.
Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må
sikres ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg, eller ved at kabler legges i
innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som
beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter for byggverk i brannklasse 3.
Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder
røyk. Følgende ytelser må derfor minst være oppfylt:
Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av
tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2Ls1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller ha minst samme klasse som de
tilgrensende overflatene.
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2.11. § 11-11 Generelle krav om rømning og redning
Regelverk
§ 11-11 angir generelle krav knyttet til rømning og redning. Paragrafen har seks ledd, hvor fire anses
som relevante for det aktuelle tilfellet:
(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal
tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.
(2) Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er
nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende
sikkerhetsmargin.
(3) Brannceller skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning kan skje på
en rask og effektiv måte.
(5) I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det
ikke kunne forekomme temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som
hindrer rømning.
Brannkonsept
Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til rømningsvei må være oversiktlig,
være uten hindringer og ha færrest mulige retningsforandringer.
Det må vurderes om det er behov for spesielt utstyr for å ivareta kravet om rask og sikker
rømning og redning av personer med funksjonsnedsettelse. Eksempel kan være spesielt
utstyr for alarm tilpasset brukerne av byggverket og utstyr for å lette redning via trapper.

2.12. § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider
Regelverk
Denne paragrafen omhandler tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og beskriver hvorvidt det
er krav til blant annet automatisk slokkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem.
Paragrafen har fem ledd, hvorav to at leddene også har underpunkter. Videre i kapittelet listes de
leddene, med eventuelle preaksepterte ytelser gitt i VTEK, som anses som relevante for det aktuelle
bygget.

2.12.1. Automatiske slokkeanlegg
Regelverk
Første ledd omhandler automatiske slokkeanlegg.
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(1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det
brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst
være oppfylt:
a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk
brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være
ulike brannseksjoner.
I leddenes veiledning beskrives det at:
Det mest effektive aktive tiltaket for å øke den tilgjengelige rømningstiden vil være å
installere et automatisk brannslokkeanlegg. De mest vanlige automatiske slokkeanlegg er
(tradisjonelle) sprinkleranlegg og boligsprinkleranlegg.
[…]
En spesiell sprinklertype, “boligsprinkleren”, ble utviklet i USA på 1970-tallet. Formålet var
å utvikle et sprinkleranlegg som kunne redde menneskeliv. Et boligsprinkleranlegg som er
prosjektert og utført etter en boligsprinklerstandard og utstyrt med hurtigutløsende (QRquick response) boligsprinklere, skal forhindre overtenning i rommet hvor brannen oppstår
og dermed gi muligheter for overlevelse og økt tid til rømning og redning.
[…]
Der det installeres sprinkleranlegg som automatisk slokkeanlegg må dette prosjekteres og
utføres etter NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer.
Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NSINSTA 900 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold legges til
grunn men med varighet av vannforsyning minst 30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og
minst 60 minutter for type 3-anlegg.
[…]
Innebygde utvendige bruksarealer tilknyttet en boenhet skal medtas som en del av
boligarealet når den totale brannsikkerheten skal vurderes. Det betyr at dersom
boenheten har krav om automatisk slokkeanlegg gjelder dette kravet også for det
innebygde utvendige bruksarealet. Med innebygget utvendig bruksareal menes balkonger
og andre gulvarealer i eller utenfor bygningskroppen som er helt eller delvis innebygget
med en eller flere vegger samt et tak.
[…]
Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike
brannseksjoner. Dette betyr at de må skilles med seksjoneringsvegg, jf. § 11-7. Dersom de
ulike delene av byggverket ikke kan skilles med seksjoneringsvegg må hele byggverket ha
automatisk slokkeanlegg.
Veiledningen § 11-12 Tabell 1 angir hvilken standard sprinkleranlegg i byggverk i RKL 4 skal prosjekteres
i henhold til. Bygninger utformet som bolig med høyst åtte etasjer skal prosjekteres etter NS-INSTA
900 type 2 [4].
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Brannkonsept
Følgende ytelse er gitt i brannkonseptet:
Sprinkler; Byggverk i risikoklasse 4 med krav til heis, skal ha automatisk slokkeanlegg.
Anlegget skal prosjekteres og utføres etter NS-INSTA 900 type 2. Svalganger eller felles
balkonger som er rømningsvei må dekkes av sprinkleranlegget. Andre spesielle situasjoner
må
vurderes
av
ansvarlig
prosjekterende
for
brannkonseptet
(i
brannsikkerhetsstrategien).

2.12.2. Brannalarmanlegg
Det neste leddet i paragrafen omhandler brannalarmanlegg.
(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid
reduseres. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg.
Veiledning til bestemmelsen angir at bygg i RKL 4 med 4 etasjer skal ha brannalarmanlegg kategori 2,
noe som innebærer et heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykvarslere i alle områder. Videre
sier veiledningen at:
Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor
soverom. Dessuten må følgende være oppfylt:
a. Det må være minst én detektor pr. etasje. Akustiske signalgivere må plasseres slik at
alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er
lukket. Optiske signalgivere må plasseres slik at de er synlige fra kjøkken og stue.
b. Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft. Akustiske signalgivere skal
monteres i disse områdene.
c. Alarm utløst i leilighet varsler kun i leiligheten. Alarm utløst i fellesarealer varsler alle.
d. Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles.
Veiledningen anbefaler at alarm utløst i leilighet som ikke er kvittert ut i løpet av to minutter, varsler
alle. Videre anbefales manuell melder installert i trapperom ved hovedinngang. Denne utløser alarm
som varsler alle. Brannkonseptet har en tilsvarende anbefaling, hvor alarm utløst i leilighet som ikke
er kvittert ut i løpet av ti minutter, varsler alle.
Brannkonsept
Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg kategori
2.
Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor
soverom.
Dessuten må følgende være oppfylt:
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•

Det må være minst én detektor pr. etasje.

•

Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i
oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

•

Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles.

For oppfyllelse av krav om brannalarmanlegg må Melding HO-2/98 Brannalarm [5] legges
til grunn så langt den passer og dersom ikke andre ytelser er angitt. For brannalarmanlegg
vises ellers til NS-EN 54-serien [6] om brannalarmanlegg.

2.12.3. Ledesystem
Regelverk
Paragrafens tredje ledd beskriver krav til ledesystem.
(3) I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og
ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at
rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et
stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha
ledesystem.
Veiledningen til leddet angir følgende preaksepterte ytelser.:
Store uoversiktlige brannceller som større salgslokaler og andre lokaler med mange
personer, kontorlandskap, undervisningsbaser, store boligbygg med flere boenheter i mer
enn 2 etasjer der beboerne har felles rømningsveier og byggverk med behov for assistert
rømning, må ha ledesystem. […]
Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 og 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for
rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig
belysning (strømbrudd).
Brannkonsept
Rømningsveier i store boligbygninger med flere boenheter i mer enn 2 etasjer må ha
ledesystem.
Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 og 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for
rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig
belysning (strømbrudd).
NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk NS-EN 1838 Anvendt belysning –
Nødbelysning
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2.13. § 11-13 Utgang fra branncelle
Regelverk
§ 11-13 omhandler krav knyttet til utgang fra branncelle.
Paragrafens 1. ledd sier:
(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to
uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative
rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.
Leddets veiledning sier blant annet:
Avstand fra et hvilket som helst sted i en branncelle til nærmeste utgang må ikke være
lengre enn angitt i tabell 1.
Byggverk må […] ha minst to trapperom som angitt i tabell 2 (Tr 1 for det aktuelle b ygget).
Paragrafens 7. ledd og underledd sier:
(7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik
at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av
nøkkel.
b) Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot
rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning.

Veiledningen beskriver blant annet følgende preaksepterte ytelser:
Dør til rømningsvei i byggverk i risikoklasse 1, 2, 3, 4 og 6 må ha fri bredde minimum 0,9 m.
Unntak gjelder for fritidsbolig med én boenhet.
Samlet fri bredde på dører fra branncelle til rømningsvei bestemmes ut fra det antall
personer branncellen er beregnet for, jf. femte ledd.
Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer.
Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå mot
rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10. Brannceller med et lite antall
personer kan være f.eks. leilighet, sykerom, hotellrom og mindre kontorlokaler og
salgslokaler.
Brannkonsept
Samlet fri bredde på dører fra branncelle til rømningsvei bestemmes ut fra det antall
personer branncellen er beregnet for, jf. femte ledd.
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Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 m.
Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer.
Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av elektromagnetiske
holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må kunne åpnes igjen med
dørautomatikk eller manuelt med åpningskraft på maksimum 20 N.
Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låsesystemet
åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell
åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle
åpningsmekanismen.
Branncelle som har åpen forbindelse over flere etasjer, eller har mellometasje, må ha
tilsvarende antall utganger fra hver etasje. Interntrapp kan anses likeverdig med en
utgang. Det skal likevel være minst én direkte utgang til sikkert sted eller til rømningsvei
fra hver etasje.
Hver bolig får tilgang til svalgang med to alternative rømningsretninger.

2.14. § 11-14 Rømningsvei
Regelverk
§ 11-14 omhandler rømningsveier.
(1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha
tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og
effektiv rømning.
Veiledningen til leddet sier:
Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller
annen brannseksjon) må være maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig med en trapp.
I boligbygning med krav til heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med
krav om universell utforming skal korridor og svalgang etter § 12-6 ha fri bredde på
minimum 1,5 m. I lange korridorer skal 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.
Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører i rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende som
for rømningsvei. Rekkverk m.m. kan stikke inntil 10 cm ut fra vegg i rømningsvei uten at
den frie bredden reduseres av den grunn. Fri bredde i trapp må være som for rømningsvei
generelt.
Veiledningen har i tillegg et eget sett med preaksepterte ytelser for svalganger:
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Med mindre branncellene også har direkte utgang til sikkert sted, må svalgangen utføres
slik at den tilfredsstiller forutsetningene om to uavhengige rømningsveier. Svalgangen må
derfor ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Avstanden mellom trappene må ikke
være over 60 m.
Svalgangen må være mest mulig åpen, slik at røyk- og branngasser kan unnslippe. Om den
åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten», antas dette å være tilfredsstillende. Det er
den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som
åpent areal.
Gulv i svalgang må være utført som branncellebegrensende konstruksjon med overflate
Dfl-s1 (G) 3. Kledning på vegg og tak må være som for rømningsvei. Overflaten kan være Bs3,d0 (Ut 1). I byggverk med mer enn to etasjer må rekkverk og øvrige konstruksjoner
bestå av ubrennbare eller begrenset brennbare materialer, dvs. klasse A2-s1,d0.
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.
Tak over svalgang er svært uheldig og må unngås med mindre overflater på vegger og tak
har gode branntekniske egenskaper. Takutstikk må utføres horisontalt og tett (mot for
eksempel oppforet tak/kaldt loft) slik at røyk- og branngasser kan slippe uhindret ut til det
fri.
Trappene må være beskyttet mot strålevarme fra en eventuell brann i byggverket. Derfor
må enten de veggene som vender mot bygget utføres som branncellebegrensende
konstruksjon eller byggets yttervegg mot trappen og 5,0 m til hver side for denne være
utført i branncellebegrensende konstruksjon med tilsvarende krav til bygningsdelene.
(2) Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og
andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte
tilgjengelige rømningstid.
(5) Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik at
det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av
nøkkel.
b) Dør skal slå ut i rømningsretning.

Veiledningen anbefaler imidlertid at golvbelegg i svalganger i byggverk med mer enn to etasjer bør være
ubrennbart eller begrenset brennbart, dvs. klasse A2-s1,d0. Dette pga. flere inntrufne branner som har vist at
golvbelegg klasse Dfl-s1 (G) bidrar til brannutvikling og brannspredning når brannen blir av en viss størrelse.
3
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(7) Heis og rulletrapp kan ikke være del av fluktvei eller rømningsvei. Slike innretninger
skal stoppe på en sikker måte ved brannalarm. Rullende fortau som er særlig tilrettelagt
for sikker bruk kan være del av fluktvei eller rømningsvei.
Paragrafens 2. ledd sier:
(2) Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og
andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den
fastlagte tilgjengelige rømningstid.
Paragrafens 3. ledd sier:
(3) Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i hensiktsmessige
enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge rømningsretningene.
Leddets veiledning angir at:
Korridor som er lengre enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CSa
[F 30S] med innbyrdes avstand på høyst 30 m.
Brannkonsept
I boligbygning med krav til heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med
krav om universell utforming skal korridor og svalgang etter § 12- 6 ha fri bredde på
minimum 1,5 m. I lange korridorer skal 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.
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 må være mest mulig åpen, slik at røyk- og branngasser kan unnslippe. Om den
åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten», antas dette å være tilfredsstillende. Det er
den øverste delen av veggflatene som må være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som
åpent areal.
Gulv i svalgang må være utført som branncellebegrensende konstruksjon med overflate
Dfl-s1 (G). Kledning på vegg og tak må være som for rømningsvei. Overflaten kan være Bs3,d0 (Ut 1). I byggverk med mer enn to etasjer må rekkverk og øvrige konstruksjoner
bestå av ubrennbare eller begrenset brennbare materialer, dvs. klasse A2-s1,d0.
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.
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2.15. § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr
Denne paragrafen er ikke relevant for det aktuelle bygget.

2.16. § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking
Regelverk
§ 11-16 omhandler hvordan det skal tilrettelegges for manuell slokking. Paragrafens andre ledd sier:
(2) I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt brannslokkeutstyr
for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i tillegg til et eventuelt
automatisk brannslokkeanlegg.
Preaksepterte ytelser i veiledningen sier:
Byggverk i risikoklasse 1, 2 og 4 må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange
som rekker inn i alle rom.
Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller
skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med
effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7:
Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder.
Brannkonsept
Brannkonseptet gjengir de preaksepterte ytelsene, gjengitt ovenfor.

2.17. § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Regelverk
§ 11-17 omhandler hvordan det skal tilrettelegges for rednings- og slokkemannskapenes innsats.
Paragrafens første ledd sier:
(1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med
nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og
slokkeinnsats.
Leddets veiledning sier:
I byggverk hvor vindu eller balkong utgjør en av rømningsveiene må det være
tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap i samsvar med ytelser angitt i § 11-13.
I byggverk hvor brannvesenet vil måtte søke gjennom et større antall rom (mer enn 50
rom), må inngangsdør og dører til de enkelte rom lett kunne åpnes ved hjelp av
universalnøkkel, som plasseres slik at den er lett tilgjengelig for brannvesenet.
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Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand regnes
fra nærmeste brannskille.
Paragrafens andre ledd sier:
(2) Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.
Leddets veiledning sier:
Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei.
Slokkevannskapasiteten må være minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak.
Brannkonsept
Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til rette for
at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig
risiko for skader på personell og utstyr.
Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon.
Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker
i topp og bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand.
Det må være tilrettelagt for kjørbar adkomst helt frem til hovedinngang og brannvesenets
angrepsvei i byggverk.
Behovet for kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser må avklares med
brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde,
svingradius og akseltrykk mv.
Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs:
Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei.
Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket
dekkes.
Slokkevannskapasiteten må være; Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak
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3.

Beskrivelse av byggets utførelse

3.1. Generelt
Pernup er en boligblokk i tre leilighetsetasjer pluss sokkeletasje i Liavegen 17 på Trysil. Blokken har til
sammen 18 leiligheter (seks leiligheter per etasje). Et flyfoto av adressen er vist i Figur 3-1.

Figur 3-1

Flyfoto av Pernup. Bildet er orientert mot nord. De heltrukne pilene peker på to åpne garasjer.
Garasje mot nord har åpning mot svalganger. Garasje mot sør har åpning mot nordøst. Stiplet
pil peker på parkeringsanlegg i sokkel. Svalgangene er på nord-østre side, mens balkonger er
på sør-vestre side. Ref. www.norgeskart.no.

Bygget er oppført med følgende brannskillende konstruksjoner:
•
•
•

•
•
•

Samtlige dekkekonstruksjoner (inklusiv balkongdekker og svalganger) er oppført med bruk av
betongelementer (REI 60).
Samtlige vertikale skillekonstruksjoner mellom leilighetene i 1. etasje og 2. etasje er oppført
med bruk av betong/murte konstruksjoner, som opplegg for dekkekonstruksjonene (REI 60).
Samtlige vertikale skillekonstruksjoner mellom leilighetene i 3. etasje er oppført med dobbel
stendervegg med dobbelt lag gipskledning på hver side som er ført helt opp til mønet (taktroa)
(EI 60).
Skillekonstruksjonen som er ført ut vertikalt mellom balkongene er utført i lette tette
trekonstruksjoner (ukjent brannmotstand).
Hovedtrapperommet er utført med vertikale veggkonstruksjoner i betong (REI 60) mens selve
trappa med repos er utført i stål (R 10, A2-s1,d0).
Begge vindeltrappene er utført i stål (R 10, A2-s1,d0).
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3.2. Planløsning og fasade
Figur 3-2 - Figur 3-5 viser byggets planløsning. Bygget er prosjektert og oppført med åpne svalganger
(bredde ca. 1,6 meter) og åpne balkonger (kun rekkverk). Hovedtrapperommet er plassert i
overgangen mellom byggets to bygningskropper, som er forskjøvet i forhold til hverandre, mens
vindeltrappene er plassert i hver sin ende av svalgangene (se Figur 3-2).
I tilknytning til bygget er det oppført to garasjebygg, oppført som carportliknende konstruksjoner
(delvis åpen, med åpen front og lukket bakvegg). Den ene garasjen (mot sør, venstre i figur) er plassert
i en direkte forlengelse av leilighetsbygget (se Figur 3-2), mens den andre garasjen (mot nord, høyre i
figur) er plassert med varierende avstand fra byggets svalgang (5,6 m fra garasjens front til motstående
svalgang, og 0,8 m mellom garasjens sidevegg og tilstøtende svalgang).

Figur 3-2

Planskisse, 1. etasje. Skissen viser også plassering av garasjene i tilknytning til
leilighetsbygget (røde piler).

RAPPORTNR.

REVISJON

10033-RAP-1

1

SIDE

27 av 58

Figur 3-3

Planskisse 2. etasje.

Figur 3-4

Planskisse 3. etasje.
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Figur 3-5

Planskisse underetasje/kjeller.

Figur 3-6

Skisser snitt.
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Figur 3-7

Byggets fasadetegninger.

3.3. Konstruksjon
3.3.1. Takkonstruksjon
Byggets takkonstruksjon er et saltak med største høyde på ca. 1 meter over undergurt, bestående av
takstoler med avstand CC 600 mm, med over- og undergurt i dimensjon 36 x 148 mm. Enkelte steder
var takstolene «satt sammen» av flere takstoler, noe som medfører økt tverrsnitt og bredde på overog undergurt på henholdsvis 72 mm og 108 mm. Takstolene er ført ut over både balkongene og
svalgangene. Figur 3-8 viser en prinsippskisse av takkonstruksjonen.
Himlingsvolumet, som avgrenses av takstolenes form, utgjør kaldloftet som er skilt fra leilighetene i 3.
etasje med Tak-ess-plater (heretter omtalt som takplater). I og med at takplatene ikke har noen kjent
brannmotstand inngår loftet i samme branncelle som underliggende leilighet. Det vertikale skillet
mellom leilighet og svalgang, og sannsynligvis også leilighet og balkong, er heller ikke trukket opp til
yttertak (taktro), som innebærer at også svalgangen/balkong inngår i samme branncelle som leilighet
og loft. Loftet over svalgangene og balkongene er underkledd med 8 mm Cembrit-plater (fibersement).
Volumet over svalgangen er vist i Figur 3-9.
Balkongene er nærmere beskrevet i kapittel 3.3.3, og svalgangene er nærmere beskrevet i kapittel
3.3.5.
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Figur 3-8

Prinsippskisse av takkonstruksjon. Pil peker på langsgående luftelyre over mønet.

Figur 3-9

Takstoler over himlingsplater over svalgang ved inngang til heis-/trapperom.
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Over himlingen i leilighetene i 3. etasje, det vil si mellom takstolene/fagverket, er det over
plast/fuktsperre blåst blåseisolasjon. Opprinnelig var det benyttet isolasjon av typen iCell Lösull 4, som
har brannklasse E i henhold til NS-EN 13501-1 [7] 5 I forbindelse med at himlingen ble åpnet og
gjenoppbygd i leilighet Q, ble det blåst inn ny isolasjon over denne leiligheten, se Figur 3-10. Det har
ikke latt seg gjøre å oppdrive datablad på denne isolasjonen, men håndverker på stedet opplyste om
at isolasjonen hadde klasse A (ubrennbar). Visuell observasjon under befaring bekrefter at det er en
annen type isolasjon over leilighet Q (ny type), sammenlignet med leilighet R (opprinnelig type).

Figur 3-10

Ny blåseisolasjon over himlingen over deler av 3. etasje.

I forbindelse med at balkongene etter ferdigstillelse ble innglasset, ble den naturlige ventilasjonen av
loftet forstyrret, og beboere opplevde problemer med kondens. For å bedre ventilasjonsforholdene
ble det sommeren/høsten 2018 etablert langsgående luftelyre over mønet, se Figur 3-8.

3.3.2. Leiligheter
I bygget er det 3- og 4-romsleiligheter, med areal på henholdsvis 64,3 m2 og 98,9 m2. Med referanse til
plantegningene i Figur 3-2 - Figur 3-4 er 3-romsleilighetene er i byggets venstre del, mens 4romsleilighetene er i byggets høyre del.

4
5

Ref. opplysninger fra tiltakshaver.
Ref: Datablad: https://icell.se/wp-content/uploads/180628-iCell-L%C3%B6sull-produktblad-web.pdf
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I 1. og 2. etasje er leilighetene horisontalt adskilt av 250 mm tykke betongvegger 6. Yttervegger mot
balkonger og svalgang, samt yttervegger på byggets kortender (gavlvegger), er utført i bindingsverk.
Etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje, og 2. og 3. etasje er av betong.
I 3. etasje er utførelsen av leilighetene noe annerledes. Veggene mellom leilighetene er ikke av betong,
men en branncellebegrensende konstruksjon oppført i dobbelt bindingsverk, med to lag 12,5 mm gips
på hver side. Ubrennbar isolasjon er anvendt mellom stenderverket.
Himlingen i leilighetene er nedforet 98 mm og kledd med 12 mm folierte sponplater av type Tak-ess
(videre omtalt som takplater) som er profilert på alle fire sider. Takplatene tilfredsstiller overflatekrav
D-s2,d0. Takkonstruksjonen er nærmere beskrevet i kapittel 3.3.1.
Innerveggene i leilighetene er kledd med MDF-plater.

3.3.3. Balkonger

Figur 3-11

Balkonger på sør-vestsiden av bygget.

På byggets sør-vestside, det vil si motsatt side i forhold til svalganger og inngangsdører, har alle
leilighetene balkong, som vist i Figur 3-11. De to nordligste leilighetene i 1. etasje har terrasse med
direkte adkomst til terreng.
Balkongene er oppført i betongelementer, som understøttes av 19 cm × 19 cm limtresøyler og -bjelker,
forankret til betongelementene med muttere og en stålforbindelse. På balkongene i 1. og 2. etasje er
balkongens tak betongdekket til balkongen i etasjen over. I 3. etasje, er balkongens himling kledd med

6

Ref. planskisser i Figur 2-2 - Figur 2-4.
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Cembrit 8 mm fibersementplater, montert med Cembrit gummilister i EPDM 7 (syntetisk gummi) i
skjøter. Med hensyn til brann tilfredsstiller himlingsplatene overflatekravet A2-s1,d0, men deres
brannmotstand er ikke kjent.
Balkongens vegger (mot leilighet og skillevegg mot nabobalkong) er kledd med behandlet, liggende
trekledning. Vi har ikke hatt tilgang til noen dokumentasjon av kledningens branntekniske ytelser, men
slik kledning kan oppfylle klasse D-s2,d0 eller E [8]. Rekkverk er utført i glass og stål.
Det er ikke montert vanntåkeanlegg på balkongene.

3.3.4. Trapperom

Figur 3-12

Inngang og heis i trapperom i 1. etasje.

Hovedtrapperommets veggkonstruksjon er plasstøpt i betong (REI 60) og består av en heissjakt
sentrert i rommet, med trapp fra kjeller til 3. etasje kransende rundt heissjakten. Trappa, som er levert
av ABC Solutions, er i varmeforsinket stål og har åpne trinn, samt en liten klaring (ca. 5 cm) fra
kantene/vangene til veggene. Både reposet og trappetrinnene er utstøpt med betong. Himling øverst
i trapperommet er utført med takplater.
Under befaringen ble det observert at det er lite, og lokalt isolert, brannenergi i trapperommet. De få
tennkildene i trapperommet er begrenset til: lysarmaturer, panelovner, ledelys, døråpnere og
heismotor.

7

Eng: «Ethylene propylene diene monomer rubber».
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3.3.5. Svalganger
Svalgangene er oppført i betongelementer, som understøttes av 19 cm × 19 cm limtresøyler og bjelker, forankret til betongelementene med muttere og en stålforbindelse. Svalgangene har i all
hovedsak en bredde på ca. 160 cm, mens den er 140 cm der søyler står. Partiet forbi
hovedtrapperommet er ca. 130 cm bredt. Svalgangen oppfyller med andre ord sin funksjon som
flammeskjerm.
Utenfor leilighetene E, K og Q (i henholdsvis 1., 2. og 3. etasje), ble det høsten 2018 oppført boder
mellom leiligheter og trapperom, vegg i vegg med trapperommet, som delvis vises helt til venstre i
Figur 3-13. I arealet «i hjørnet» foran inngangsdør i 2. og 3. etasje er det lagt tredekke på toppen av
betongdekket i svalgangen, noe som ble montert i samme periode som bodene.
I 1. etasje er hele svalgangen utført med tredekke. Det tilstøtende området utenfor svalgangen er
åpent, asfaltert og uten umiddelbare hinder.

Figur 3-13

Bilde tatt på svalgang utenfor leilighet Q i 3. etasje.

Svalgangens totale lengde er over 30 meter. Det er ingen vertikale skiller på svalgang, slik
brannkonseptet spesifiserer, se kapittel 2.14.
I svalgangene i 1. og 2. etasje er svalgangens tak betongdekket til svalgangen i etasjen over. I 3. etasje,
er svalgangens himling kledd med Cembrit 8 mm fibersementplater, montert med Cembrit gummilister
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i EPDM 8 (syntetisk gummi) i skjøter. Med hensyn til brann tilfredsstiller himlingsplatene
overflatekravet A2-s1,d0, men deres brannmotstand er ikke kjent.
Svalgangenes vegger er kledd med behandlet, liggende trekledning. Vi har ikke hatt tilgang til noen
dokumentasjon av kledningens branntekniske ytelser, men slik kledning kan oppfylle klasse D-s2,d0
eller E [8].
I svalgangene er det montert vanntåkeanlegg, med Prev4sw-dyser (veggdyser) fra Prevent Systems.
Vanntåkeanlegget er nærmere beskrevet i kapittel 3.4.1.
Som en del av rammeverket som understøtter takstolene, er det i 3. etasje en langsgående trebjelke
ytterst, oppunder svalgangens tak, som skaper en 20 cm høy kant ned fra taket.

3.3.6. Sokkel og garasjekjeller
Det er utbygd sokkel i den ene delen av bygget (til venstre i Figur 3-5). I sokkelen er det etablert fem
brannceller: trapperom, sluse, teknisk rom, gang og boder, og garasjekjeller og boder.
Branncellebegrensende konstruksjon rundt trapperom og sluse er utført i betong. Veggens tykkelse
ble målt til å være 250 mm. I slusen er det montert dører med brannklasse EI 60-CSa.
To av de branncellebegrensende veggene som utgjør teknisk rom er utført i betong. Veggens tykkelse
ble ikke målt. Oppbyggingen av de to andre veggene ble undersøkt og funnet å være utført i
stenderverk uten isolasjon, kledd med ett lag 15 mm OSB-plate og to lag 15 mm gipsplater inn mot
teknisk rom, og ett lag trekledning mot gang og boder. Skjøtene i gipsplatene på teknisk rom var stort
sett fuget med fugemasse av ukjent type og festet med skruer omtrent hver 20. cm. Inne på teknisk
rom var pumpe og opplegg for vanntåkeanlegget. Det ble også opplyst at bygget er tilkoblet
fjernvarmeanlegg med hovedtilkobling i teknisk rom.
Gang med boder er utført i trepanel mot-, og tredører inn til, hver bod. I taket er det montert
systemhimling med isolerte plater. Observasjoner tyder på at isolasjonsplatene var i glassull, men ble
ikke videre inspisert. Dette rommet har utgangsdør til det fri. Rett innenfor utgangsdøren, som er ut
til høyre i Figur 3-14, er brannalarmsentralen plassert, se kapittel 3.4.2.
I arealet for parkering er det til sammen seks parkeringsplasser, som er delt opp i tre «båser», adskilt
med betongvegg. Det er åpen forbindelse mellom alle båsene. Hver parkeringsplass har egen
garasjeport. Vis-á-vis garasjeportene er det boder i hele branncellens lengde. Bodene er utført i
trepanel mot-, og tredører inn til, hver bod. I taket er det montert himling.
Etasjeskiller mot 1. etasje er utført i betong, se Figur 3-15.
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Figur 3-14

Boder i kjeller. Grå branndør midt i bildet leder til parkeringsareal/boder.

Figur 3-15

Foto tatt under oppføring av bygget. Bildet viser garasjeområdene, sett i retning trappeløp.
Ref. Trysil Rørleggerbedrift AS.
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3.3.7. Frittstående garasjer
Som vist i Figur 3-2 er det etablert to åpne, frittstående garasjer i tilknytning til bygget. Den ene er
bygget helt inntil blokkens gavlvegg (Figur 3-16), mens den andre er plassert med åpningen vis-à-vis
svalgangene, se Figur 3-17.
Garasjenes vegger er utført med stenderverk kledd med asfaltplater og trekledning. Taket, som ligger
på trebjelker understøttet av tresøyler, er utført som pulttak med taksperrer, kledd med OSB-plater
på oversiden. Det er lufting mellom sperrene over veggene.
Garasjen som ligger inntil gavlveggen mot sør har en høyde på 2,65 m fra bakken og opp til underside
av fremre trebjelke. Avstand fra fremre kant til vindeltrapp er 3,10 m. Fra fremre kant av tak til hjørne
inn mot svalgang er det ca. 2,60 m.
Garasjen som ligger vis-à-vis svalgang (mot nord) har en høyde ved fremre kant av tak på ca. 3,20 m.
Avstand mellom fremre kant av tak til motstående svalgang er 5,65 m. Garasjens hjørne har en avstand
på 2,65 m til blokkens hjørne. Mellom garasjens hjørne og nærmeste tresøyle, som tilhører svalgang,
er det 0,8 m.

Figur 3-16

Åpen garasje bygget inntil blokkens gavlvegg.
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Figur 3-17

Åpen garasje bygget vis-à-vis svalganger.

3.4. Aktive brannsikringstiltak
3.4.1. Automatisk slokkeanlegg
I bygget er det installert et automatisk slokkeanlegg (vanntåkeanlegg) fra Prevent Systems, med dyser
av følgende typer og plassering:
•

•

Prev3v – brukt i tak
o Testet etter BS DD 8458-1:2010 [9] og NS-INSTA 900-3 [10]
o Dekningsareal 16 m2/dyse
o Brukt i leiligheter (i tak)
o Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS-INSTA-900
Prev4sw – brukt på vegg (svalgang)
o Testet etter standard: BS 9252:2011 [11]
o Dekningsareal 16 m2/dyse
o Brukt i svalganger i 2. og 3. etasje
o Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS-INSTA-900
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‘
Figur 3-18

Prosjekteringstegning som viser vannledninger og dyseplassering for vanntåkeanlegget i de
største leilighetene i 1. etasje samt trapperom.

Figur 3-18 viser prosjekteringstegninger 9 av vanntåkeanlegget. Tegningen viser dyseplassering i alle
rom, samt svalgang, trapperom og balkonger. Ifølge Trysil Rørleggerbedrift AS ble dysene og
røropplegget til balkong ble tatt ut av prosjekteringen på grunn av at balkongene ikke var innglasset,
noe som på det tidspunktet medførte riktighet.

3.4.2. Brannalarmanlegg
Bygget har heldekkende Siemens brannalarmanlegg. Brannalarmens hovedsentral, som er av typen
Siemens Cerberus, er plassert innenfor ytterdør i sokkel/kjeller. Under befaringen viste sentralen at
systemet var PÅ og at det manglet to detektorer i leilighet Q. Detektorene var koblet ned i forbindelse
med oppføring av ny himling i denne leiligheten.
Det var montert én røykdetektor i hver 3-romsleilighet (i område gang/stue), og to i hver 4romsleilighet (ved stue/kjøkken og gang utenfor soverom). I tillegg var det montert røykdetektor i
toppen av trapperom, i sluse i kjeller, i samme rom som brannalarmsentral (utenfor teknisk rom), i
teknisk rom og i hver «garasjebås» (jf. beskrivelse av garasje i kapittel 3.3.7).
Brannalarmsentralens loggbok viste at det har vært tilfeller av ABA (automatisk brannalarm), noe som
viser at sentralen er tilknyttet brannvesenets 110-sentral.
9

Ref: Trysil Rørleggerbedrift AS.
RAPPORTNR.

REVISJON

10033-RAP-1

1

SIDE

40 av 58

4.

Diskusjon

I forbindelse med gjennomgangen av denne saken er det kartlagt fravik fra TEK, VTEK og fra
brannkonseptet som ble utarbeidet i forbindelse med prosjekteringen. De ulike fravikene har
varierende grad av innvirkning på brann- og personsikkerheten i bygget, noe som beskrives i følgende
underkapitler.

4.1. Leiligheter og takkonstruksjon
Som tidligere nevnt er etasjeskillene mellom 1. og 2.-, og 2. og 3. etasje utført i betong. Dette skiller
seg fra skillet mellom leilighetene i 3. etasje og loftet, som ikke er utført som branncellebegrensende
konstruksjon, se kapittel 3.3.1. Dette innebærer at det er brann i leilighetene i 3. etasje som har størst
potensiale for å eskalere og spre seg. Spørsmålet er imidlertid hva denne løsningen har å si for
personsikkerheten i blokken, og mht. funksjonskravet i TEK § 11-4 (3), som sier at et bygg i brannklasse
2 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den
tid som er nødvendig for å rømme og redde personer i byggverket, og mht. TEK § 11-8 (2) som sier at
brannceller skal være utført slik at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre
brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.
Dagen før vi gjennomførte vår befaring, ble himlingen i leiligheten vi skulle inspisere og kontrollere
kledd igjen. Dette medførte vesentlig redusert tilgang til takkonstruksjonen og mulighet for inspeksjon
og verifikasjon. Vi fikk imidlertid mulighet til å inspisere takkonstruksjonen fra svalgangen, men da fra
en større avstand enn om vi hadde hatt tilgang fra leiligheten. Våre vurderinger av takkonstruksjonen
er derfor basert på det bildematerialet som er stilt til rådighet både via rapporten utarbeidet av
Firesafe, observasjoner og bilder tatt på stedet under befaringen samt bilder mottatt fra tiltakshaver.
Oppbyggingen av himlingsvolumet over leiligheten i 3. etasje er utført som vist i prinsippskisse i Figur
4-1 og beskrevet i kapittel 3.3.1. Figuren viser blant annet himlingen i leilighetene er lektet ned under
takstolene. Mellom lektene og undersiden av takstolene er det spent plastfolie, som det ligger
blåseisolasjon på (Figur 4-2a). Mot svalgang, og sannsynligvis også mot balkong, er ikke ytterveggen
trukket opp til yttertaket, men stopper like over himlingen (Figur 4-2b). I forlengelsen av ytterveggen
er det i stedet montert et enkelt lag med gips, men heller ikke denne går helt opp til yttertak, så det er
grunn til å tro at hensikten med disse gipsplatene er å hindre isolasjonen i å spre seg til volumet over
svalgangen.
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Figur 4-1

Prinsippskisse som viser takkonstruksjonens oppbygging.

a)
Figur 4-2

b)

Skisse som viser a) løsisolasjon er fylt mellom takstolene (pil), og b) yttervegg er ikke ført
opp til yttertak (pil).

Over takets møne er det etablert en langsgående luftespalte, se Figur 4-3. I raftekassene var det
installert Securo lufteventiler (EI 30).
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Figur 4-3

Prinsippskisse som viser luftelyre langs mønet. Piler indikerer strømningsmønster.

Under befaringen ble det ikke observert noen potensielle tennkilder på loftet, med unntak av
downlights (med driver) som var innfelt i takhimlingen. Dette er elektrisk utstyr som representerer
potensielle tennkilder. Downlights-armaturene var imidlertid plassert under egnede plastbokser. Det
ble også observert en rekke andre punkteringer av takhimlingen, demonstrert i Figur 4-4. Figuren viser
blant annet at takplatene er punktert med gjennomføringer for vanntåkedyser, downlights og
luftekanal. Slike punkteringer kan redusere platenes evne til å hindre brann- og røykspredning (platene
har uansett ikke klassifisert brannmotstand, og har i utgangspunktet liten evne til å hindre brann- og
røykspredning). Med andre ord kan man ikke regne med at disse platene har en brannskillende
funksjon utover i den helt initiale fasen av et brannforløp.
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Loft
Blåseisolasjon mellom taksperrer

Downlights plassert i
plastboks

Luftekanal
Vanntåkedyse

Leilighet
Figur 4-4

Skisse som viser punkteringer av takhimlingen.

Reisverk 2"×4"
Ubrennbar isolasjon
To lag 12,5 mm gips

a)
Figur 4-5

b)

Tverrsnitt av skillekonstruksjonene mellom leilighetene i 3. etasje, sett ovenfra.
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De vertikale skillekonstruksjonene mellom leilighetene i 3. etasje er oppført som vist på Figur 4-5a.
Denne konstruksjonen vil ha brannmotstand som oppfyller EI 60. Den langsgående luftelyren strekker
seg over det vertikale brannskillet mellom leilighetene. Brannskillet er imidlertid ført opp til toppen av
luftelyra (se Figur 4-5b).
I den videre analysen ser vi for oss to scenarier for at en brann skal kunne oppstå og spre seg ut fra en
branncelle, som omfatter leilighet i 3. etasje og loftsvolum over himling:
1. Brann oppstår i leilighet, på undersiden av takplatene, som sprer seg over himling.
2. Brann i innfelte downlights (i driveren) over himling i leilighet.
Scenario 1 – Brann i leilighet
Dersom det skulle oppstå en brann i leilighet (under himling), så må det forventes at røykdetektor
registrerer røyk og utløser brannalarmen relativt raskt. Dersom brannen oppstår i et rom uten
deteksjon, med dør mot gang/stue lukket, vil deteksjonen kunne bli noe forsinket. Det er imidlertid
flere faktorer som gjør at dette sannsynligvis ikke er kritisk:
•
•
•

At døren er lukket vil begrense brannens tilgang på oksygen, noe som vil redusere
brannutviklingshastigheten.
Døren er ikke tett. Det vil sive røyk ut forbi døren, om enn saktere enn om døren hadde vært
åpen, som etter hvert når røykdetektor.
Leilighetene er beskyttet med vanntåkeanlegg, som sannsynligvis vil løse ut før temperaturen
oppunder himlingen når 150 °C. Vanntåken vil raskt kjøle ned gasstemperaturene i rommet og
slå ned flammene.

Disse faktorene tilsier brannen sannsynligvis vil bli detektert før brannen har spredt seg gjennom
takhimlingen til loftet. Dersom brannen mot formodning skulle greie å spre seg gjennom himlingen,
eksempelvis gjennom utsparinger, kan man se for seg et videre brannforløp som beskrevet for scenario
2.
Scenariobeskrivelse slutt.
Scenario 2 – Brann over himling
Dersom man ser for seg det andre brannscenariet, at brannen starter i downlights eller i driverne som
er plassert på oversiden av takplatene, så vil første hinder for spredning av flammer og varme gasser
være plastboksen som omslutter downlights-armaturen (se Figur 4-6). Denne boksen er ikke tett, og
den har heller ingen brannklassifisering, men den vil kunne forsinke direkte eksponering av andre
materialer i nærheten.
I brannens tidlige forløp vil det derfor være takplaten under, og den omsluttende plastboksen, som
blir eksponert, noe som kan føre til at både takplaten antenner, og at plastboksen smelter og antenner.
Dersom brannen sprer seg ut fra boksen vil den smelte den overliggende plastfolien, som holder
isolasjonen på plass (Figur 4-6). Når plastfolien smelter, noe som vil skje raskt, så vil isolasjonen falle
ned i hulrommet mellom plastfolien og takplaten, og ned på plastboksen over downlights-armaturen.
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Figur 4-6

Plastboks som omslutter downlights-armatur og driver.

Hvorvidt røykutviklingen i plastboksen kun vil spre seg videre over himlingen, uten at noe røyk spres
ned gjennom utsparingen i takplaten, er vanskelig å forutsi. Varmeutvikling rundt driver og armatur vil
imidlertid bidra til trykkøkning i plastboksen, noe som igjen vil føre til røykspredning ut fra boksen,
også ned gjennom utsparingen i takplaten. Røykspredning ned under himlingen vil derfor kunne skje
parallelt med brannspredning i takkonstruksjonen, utenfor plastboksen.
Dersom man forutsetter at brannstart skjer i en driver over himlingen, så vil det imidlertid være en
reell mulighet for brannspredning over himlingen uten at deteksjonsanlegget aktiveres, da det ikke er
installert noen detektorer over himlingen. Siden det heller ikke er installert vanntåkedyser over
himlingen, så vil heller ikke det installerte slokkeanlegget kunne bidra til å hindre brannspredning i
dette området.
Et slikt scenario kan resultere i:
a. Antenning av takplater og fagverksstolene, med lokalt nedfall av takkonstruksjonen over den
aktuelle leiligheten
b. Spredning av brann til naboleiligheten, via himlingsrommet over svalgangen (se Figur 4-7).
Hvor lang tid det vil ta før disse konsekvensene (nedfall og/eller spredning) inntreffer er imidlertid
vanskelig å beregne, men med utgangspunkt i at eksisterende blåseisolasjon over himlingen i hver
leilighet (med unntak av leilighet Q, der isolasjonen ble erstattet med ny, angivelig ubrennbar,
isolasjon) oppfyller brannklasse E, vil man kunne få en raskt eskalerende brann på loftet.
I en tidlig fase av et brannforløp, vil luftelyren over mønet kunne fungere som en skorstein, slik at
varme gasser går ut gjennom lyren, samtidig som friskluft som brannen trenger blir trukket inn fra
himlingsrommet over svalgang og balkong. Etter hvert som brannen utvikler seg, spesielt med
eksisterende isolasjon (klasse E), kan brannutviklingen bli så stor at det bli for høy motstand i lyren i
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forhold til overtrykket på loftet. Dette kan resultere i at branngassene også presses ut over svalgang
og balkong, og videre til neste leilighet, se Figur 4-7.
Over naboleiligheten vil det være mer klasse E-isolasjon, som vil kunne eskalere brannen ytterligere.
Dersom man erstatter isolasjonen over de øvrige leilighetene i 3. etasje med en isolasjon som oppfyller
klasse A, vil risikoen for brann- og røykspredning være betraktelig lavere, og isolasjonen vil i tillegg
kunne bidra til å hindre videre brannutvikling.

Figur 4-7

Prinsipp for brannspredning ved brann i downlights. Røde piler angir varm røyk og flammer,
mens blå piler angir innblanding av friskluft, trukket fra det øvrige loftsvolumet og via
lufteåpninger.

Scenariobeskrivelse slutt.
Rekkefølge, eller samtidighet, av disse konsekvensene (nedfall og/eller spredning) er vanskelig å
forutse, men det er to forhold som må vurderes når svakheten med løsningen skal vurderes:
•
•

Hvorvidt antenning, med påfølgende nedbrenning av takkonstruksjonen, kunne skje så raskt
at det er til hinder for rømning eller fare for liv og helse
Hvorvidt spredning av røyk og varme gasser, enten ned under himling til egen boenhet, eller
til naboleiligheten, kunne skje så raskt at det er til hinder for rømning eller fare for liv og helse.

Begge forholdene har til felles at det mangler deteksjon over himlingen som kan gi varsel til beboerne.
Tiden det tar fra en brann oppstår i armatur eller driver, og til den har spredd seg til naboleiligheten er
sterkt avhengig av hvor stor energi startbrannen over himlingen utvikler, hvilken isolasjon som
befinner seg på loftet, hvor lett isolasjon, fagverk og takplater tar del i brannforløpet samt hvilken
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spredningsvei røyk og varme gasser har tilgjengelig. Spredningsveier kan være via utettheter i det
vertikale brannskille mellom leilighetene, og/eller via himlingen over svalgangen og balkongene.
Det er rimelig å anta, selv med ny og ikke-brennbar isolasjon, at et brannscenario som starter over
himlingen i en driver til et av de innfelte lysarmaturene vil kunne spre seg dersom brannen får lov å
utvikle seg, men at dette vil ta tid. Ved å etablere deteksjon over himlingen til alle seks leilighetene i 3.
etasje, så vil tidlig varsling medføre at beboerne rekker å evakuere før brannspredning til svalgang og
andre leiligheter hindrer dette. Med den korte innsatsveien10 som lokalt brannvesen har (550 m), så
vil tidlig varsling sikre at de ankommer bygget før en brannutvikling i himlingen rekker å spre seg
ukontrollert.
Når det gjelder byggets stabilitet og bæreevne, har ikke takkonstruksjonen noen avstivende egenskap.
Selv om takkonstruksjonen skulle kollapse lokalt, vil etasjeskillene og skilleveggene i betong sikre
byggets totale stabilitet. I tillegg vil en brann vil bli detektert og varslet, det automatiske slokkeanlegget
vil sannsynligvis kontrollere og begrense brannspredning til takkonstruksjonene (over himling) og de
vertikale brannskillene mellom leilighetene vil begrense spredningsmulighetene.
Om takkonstruksjonen over en av leilighetene i 3. etasje skulle brenne vil det kunne medføre lokalt
nedfall. Dersom man erstatter eksisterende blåseisolasjon med ny, ubrennbar isolasjon, vil ikke en
leilighetsbrann berøre takkonstruksjonen til nabobranncellen/-leiligheten.

4.2. Balkonger
På befaringsdagen var 16 av 18 leiligheter innglasset. Innglassingen fant sted høsten 2017, og det er
ikke funnet dokumentasjon på at dette tiltaket er omsøkt til lokale myndigheter. Bygget ble altså
opprinnelig oppført uten innglassing, noe som også forelå om en forutsetning i prosjekteringen av
vanntåkeanlegget. Med en «åpen» løsning, det vil si bare rekkverk i begrenset høyde, inntraff ikke
kravet om sprinkler på balkongarealet, til tross for at dette var prosjektert.
Skilleveggene stående på balkongene er ikke ført helt ned til gulv, og det ble ikke funnet isolasjon inni
skilleveggen. Branntegninger viser at dette skal være en branncellebegrensende vegg, men ut ifra det
vi observerte var det ikke tilfelle.
Med utgangspunkt i hvordan balkongene er utført, kan man se for seg brannstart på balkong, som
beskrevet i scenario 3.
Scenario 3 – Brann på balkong
Dersom det skulle oppstå en brann på en balkong, kan det ikke utelukkes at den vil ha god tilgang på
brennbart materiale i form av løse gjenstander på balkongen, samt brennbart materiale i
konstruksjonen (kledning og skillevegg mot nabobalkong). Balkongene var også innglasset, med
mulighet for lufting. Dette kan gi en kombinasjon av innelukking samtidig med god tilgang på oksygen,
som kan gi gode forhold for at en brann skulle kunne utvikle seg på balkongene.
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På grunn av høy temperatur og oppdriftskrefter sprer en brann seg raskt oppover, og vil eksponere
Cembrit-platene oppunder himlingen. Disse platene er ubrennbare, men har antageligvis liten
brannmotstand. Dette betyr at brannen etter en viss tid vil kunne spre seg inn på loftet.
Hadde ikke balkongene vært innglasset, ville man ikke fått akkumulering av røyk og varme i balkongens
volum, og det ville sannsynligvis tatt lengre tid før man ville fått spredning til loft.
Dersom brannen blir stor på balkongen vil strålevarmen fra brannen kunne gi stor påkjenning på
vinduene inn mot leiligheten. Dette kan føre til at vinduene sprekker, slik at brannen får spre seg inn i
leiligheten. Tilsvarende kan det hende at strålevarmen vil antente brennbart materiale på innsiden av
vinduet uten at vinduet sprekker. En brannspredning inn i leiligheten vil utløse vanntåkeanlegget.
Dette anlegget er imidlertid dimensjonert for å kunne håndtere en brann i tidlig fase, og det er ikke
sikkert det vil greie å dempe en brann som sprer seg inn fra balkong. I og med at brannen på balkongen
vil være upåvirket av vanntåkeanlegget, og stadig føre varm røyk og ild inn i leiligheten, vil brannen i
leiligheten kunne opprettholdes.
Scenariobeskrivelse slutt.
Når balkongen innglasses, slik det er blitt gjort i dette tilfellet, vil en brann kunne få helt andre
betingelser til å vokse og spre seg, enn hva man ville hatt om balkongen var åpen. Grunnet manglende
utlufting av røyk og akkumulering av varme vil man i mange tilfeller få et verre brannforløp. Når man i
tillegg hverken har skillekonstruksjon mot nabobalkong eller automatisk slokkeanlegg på balkongen,
har man senket sikkerhetsnivået til brann i dette området.
Forholdet må utbedres for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet. Vi anbefaler at man opparbeider de
nødvendige skillekonstruksjonene. Med mindre man fjerner innglassingen må det også etableres
slokkeanlegg på balkongene. Som en midlertidig løsning bør man redusere brannenergi på balkongene
og fjerne innglassingen (hekte av vinduene), slik at eventuell røyk og varme kan ventileres ut til det fri,
dersom det skulle oppstå en brann.

4.3. Rømningsveier
De primære rømningsveiene i bygget er svalgangene, trapperom og utvendige vindeltrapper.
Alternative rømningsveier er redning via balkonger. Rømningsveiene i trapperom og svalgang
behandles i de følgende underkapitlene.

4.3.1. Trapperom
Brannmotstand
Ifølge brannkonseptet skal trapperommet ha brannmotstand R 30. Firesafe påpeker i sin rapport at
brannmotstanden må dokumenteres, eller at trapperommet utbedres ved for eksempel å underkle
eller brannmale trinn og vanger.
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Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at trappa i hovedtrapperommet tilfredsstiller kravet til
R 30. Det er likevel funnet eksempel på en lignende trapp, utført i samme materialer og design, med
produktdokumentasjon «RISEFR 010-0230» som holdes av Brødrene Midthaug AS 11:
Konstruksjonen kan benyttes der det kreves brannmotstandsklasse R 30 i henhold til TEK.
Man kan ikke gjøre denne dokumentasjonen gjeldende for den aktuelle trappa, men det kan likevel gi
et inntrykk av forventet brannmotstand. Den aktuelle trappa har trinn og repos består av skålformede
stålelementer utstøpt med armert betong, noe som gjør at trinn og repos i utgangspunktet har en
brannmotstand på 30 minutter eller mer. Det som begrenser trappekonstruksjonens brannmotstand
er de uisolerte stålvangene samt bolteinnfestingen til betongveggene.
Trapperommet inneholder ingen brennbare materialer i tilknytning til vegger og gulv, men det er
montert lysarmatur tett oppunder takhimling med tak-ess. De øvrige elektriske komponentene som er
installert i trapperommet begrenser seg til belysning (lamper, lysbrytere, dørautomatikk og panelovn
montert direkte på betongveggen. Med unntak av nevnte lysarmatur er dette komponenter som
representerer tennkilder uten tilgang til annet brennbart materiale, noe som ikke gir grunnlag for å
oppnå en brannutvikling som er krever at trappa innehar en brannmotstand tilsvarende ytelsen R 30.
Lysarmaturen oppunder taket vil i verste fall kunne forårsake og spre en brann over himling, men vil
sannsynligvis ikke påvirke trappen som rømningsvei i brannens tidlige fase.
Mengden røyk som måtte oppstå i trapperommet som følge av antenning i panelovn eller belysning
har ingen sammenheng med hvorvidt trappetrinn og repos oppnår R 30. I tillegg til dette er det
installert branndeteksjon (plassert øverst i trapperommet) og automatisk slokkeanlegg i
trapperommet.
Brannspredning til trapperommet som følge av brann i kjelleren hindres ved at det er etablert sluse
mellom trapperom og kjellerarealet. Som Firesafe også har påpekt er det en ventilasjonskanal inn til
slusen som mangler brannspjeld og gjennomføringstetting, noe som må utbedres. I tillegg til at det bør
legges ned forbud mot å lagre gjenstander i slusa, for å ivareta slusens funksjon.
Fraviket fra VTEK, som omhandler trapperommets brannmotstand, har derfor ingen konsekvens for
personsikkerheten i bygget.
Røykventilasjon
I brannteknisk konsept er det pekt på at trapperommet skal være røykventilert. Røykventilasjon av
trapperom, slik dette er beskrevet i TEK10/VTEK10, er ikke knyttet til rømning, men røykventilasjon for
å bedre forholdene for innsatsstyrken som skal ta seg opp trappa og inn i den leiligheten som brenner.
For å spare på pusteluften som røykdykkere har med seg, så vil røykventilasjon av trapperom bidra til
at innsatsstyrken kan ta seg opp i etasjene uten å måtte ta i bruk egen luft før de ankommer
arnestedsleiligheten.
Røykventilasjon av trapperom skal styres fra hovedinngangen og krever at innsatsstyrken som
aktiverer røykluken i toppen av trapperommet etablerer tilluft ved å sette inngangsdøra i åpen stilling.
Dette skjer først når innsatsstyrken ankommer bygget, og som oftest etter at byggets brukere har
11

Ref: https://risefr.no/media/produktdokumentasjon/risefr-010-0230-rev2.pdf
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evakuert bygget. Mangel på røykluke i toppen av det lukkede trapperommet har ingen innvirkning på,
eller betydning for, rømnings- og personsikkerheten til beboerne. Innsatsstyrken har i tillegg
muligheten for å ta seg opp til samtlige etasjer via ett av de to åpne vindeltrappene. Mangel på
røykventilasjon er riktignok en mangel i forhold til ytelsen beskrevet i brannteknisk konsept, men ikke
en mangel på reell sikkerhet i bygget.

4.3.2. Svalganger
Det er flere forhold med svalgangen som ikke er i henhold til brannkonseptet. Blant annet er det påpekt
at svalgangen ikke var delt opp med vertikale skiller, til tross for at svalgangen er omtrent 40 meter
lang mellom to trapper. Økningen representerer mellom 5 til 15 sekunder i økt forflytningstid. Slike
skiller skal etableres for å hindre horisontal spredning, men i dette tilfellet er den økte lengden så
begrenset at dette ikke bidrar vesentlig til å øke den totale brannsikkerheten. I tillegg er det påpekt at
langsgående trebjelke langs svalgangtakets ytterkant i 3. etasje, bygger 20 cm ned fra taket, og hindrer
med det eventuell røyk å evakuere ut til det fri. I stedet vil røyken gå langsmed svalgangen, men dette
bidrar ikke til å redusere rømningsmulighetene i tilfelle brann.
Brannkonseptet angir også at kledning skal være som for rømningsvei, og at overflaten kan være Bs3,d0 [Ut1]. Klasse B betyr at overflaten skal være begrenset brennbar. Ubehandlet trekledning angis
å være klasse D-s2,d0 [12]. Nyere branntekniske tester viser også at behandlet trekledning kan holde
klasse E. Hvilken klasse kledningen i dette bygget holder er ukjent, men man kan gå ut i fra at den høyst
holder klasse D-s2,d0. Dette betyr at kledningen vil ha høyere varmeavgivelsesakselerasjon tidlig i et
brannforløp, sammenlignet med en kledning som holder klasse B. I et tidligere SINTEF Byggforsk
byggdetaljblad, som ble publiser i 2004 og tilbaketrukket i 2019, er det imidlertid angitt at overflate Ds3,d0 (Ut2) anses tilstrekkelig i utvendig sprinklede bygninger i brannklasse 2 og risikoklasse 4 (bolig).
Kledningen på svalgangen er i strid med ytelsen gitt i brannkonseptet, men i henhold til
byggdetaljbladet. Brannteknisk konsept kunne derfor preakseptert ha angitt ytelsen D-s3,d0 (Ut2) som
krav til kledningsoverflaten på svalgang.
Når det gjelder svalgangens bredde, er det dokumentert at den stort sett er 160 cm bred, og med
relativt få utadslående dører (totalt syv per etasje). Normal rullestolbredde er omtrent 70 cm, og vi
finner dermed at personsikkerheten for rullestolbrukere er ivaretatt. I en rømningssituasjon med flere
evakuerende rullestolbrukere vil rømningsretningen uansett være i samme retning, slik at
problematikk mht. passeringer ikke er relevant.
Hvorvidt limtresøyler, -bjelker og forankringer/stålforbindelser på svalgangen har tilstrekkelig
brannmotstand (R 60) er noe byggteknisk rådgiver (RIB) har ansvar for å detaljprosjektere. For å kunne
kontrollere om denne delen av bæresystemet har tilfredsstillende brannmotstand er vi avhengige av
å kjenne utnyttelsesgraden til konstruksjonselementene. Dette har ikke vi kontrollert i forbindelse med
utarbeidelse av denne rapporten.
I tillegg til et lukket Tr2 /Tr3 trapperom plassert om lag midtveis på svalgangen er bygget utstyrt med
en åpen vindeltrapp i stål hver ende av svalgangen. Begge disse trappene er utført i stål (brannklasse
A2-s1,d0). I brannteknisk konsept er det pekt på at:
•

Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme skal ha
brannklasse A2-s1,d0 [ubrennbart ]
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•

Utvendige rømningstrapper må skjermes mot flammer og røyk i minimum 2
meters avstand fra trappene.

I VTEK §11-14 er det for svalgang preakseptert pekt på at:
•

Byggverkets yttervegg som vender mot trapper skal være utført som branncellebegrensende
konstruksjoner 5,0 meter til hver side for trappa

Figur 4-8

Prinsipp for skjerming av trapp ned fra svalgang.

For dette bygget er de utvendige åpne vindeltrappene plassert i endene av svalgangen. Det vil derfor
ikke være nødvendig å passere en leilighet der det brenner for å nå en av rømningstrappene. Dersom
det oppstår brann i en leilighet som er direkte tilliggende en av vindeltrappene vil dette ikke påvirke
muligheten for å evakuere via en av de andre trappene. Vi anser det dermed ikke påkrevet å etablere
strålingsbeskyttelse som angitt i konsept og VTEK.
Vi hadde på befaringsdagen ikke tilgang til noen av de tre bodene på svalgangen. Vi har derfor ikke
hatt mulighet til å kontrollere hvorvidt skillekonstruksjonene som omkranser bodene er oppført med
brannmostand EI 60, eller hvorvidt det er etablert deteksjon inne i bodene.

4.4. Frittstående garasjer
Som Firesafe påpeker i sin rapport, kan ikke garasjene anses som carporter, da en carport per
definisjon er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler, og hvor minst halvparten av
veggflatene mangler [1]. I dette tilfellet er det for mange biloppstillingsplasser, og tre av veggene er
kledd igjen, slik at man må anse disse som garasjer, med de krav til brannsikkerhet dette medfølger.
Garasjene er ikke omtalt i brannkonseptet, men de er vist på branntegningene. Det er imidlertid ikke
indikert noen brannsikringstiltak knyttet til garasjene på tegningene.
Ifølge VTEK skal garasje, som ligger nærmere andre bygg enn 8 m, og som er større enn 50 m2, utføres
som egen branncelle. I dette tilfellet innebærer det en branncellebegrensende konstruksjon med
brannmotstand EI 60. En normalt utført yttervegg kan anses å ha brannmotstand EI 30, noe som ikke
uten videre vil oppfylle VTEKs ytelsesnivå.
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Under befaringen ble det også observert at blokkens raftekasse er åpen (over gavlveggen), noe som i
tilfelle brann i garasjen kan gi spredning inn til loft. Tilsvarende kan brann i garasjen gi spredning inn
til innglassede balkonger, se Figur 4-9. Det bør derfor etableres brannsikringstiltak for å hindre
spredning av brann fra garasjen som er bygget inntil gavlveggen.

Figur 4-9

Garasje (merket med rød sirkel) er etablert inntil blokkens gavlvegg.

En løsning kunne vært å etablere tilstrekkelige branncellebegrensende konstruksjoner med
brannmostand EI 60. Dette ville måtte omfatte garasjens konstruksjon (tak og vegger), i tillegg til
blokkens gavlvegg og raftekasse. Slik vi ser det, kan det bli utfordrende å etablere slike skiller i praksis.
Derfor mener vi det vil være en bedre løsning å installere automatisk slokkeanlegg i garasjen, som kan
kontrollere en bilbrann fram til brannvesenet kan utføre slokkeinnsats. En aktivering av slokkeanlegget
må gi alarm til beboere i blokken, slik at de kan påbegynne evakuering, og til 110-sentral, slik at
brannvesenet får tidlig varsling.
Firesafe påpeker at brann i garasjen mot sørøst kan være til hinder for rømning ned vindeltrapp. Etter
vår oppfatning er ikke dette kritisk, da det er to alternative trapper ned fra svalgangene, slik at
personsikkerheten er i varetatt.
Når det gjelder garasjen mot nordvest, ville det her vært enklere å etablere branncellebegrensende
konstruksjoner. Utfordringen er imidlertid at garasjens åpning står mot blokkens svalgang. Dette kan
løses ved at det etableres porter med brannmotstand i garasjen. En minst like god løsning vil være å
etablere automatisk slokkeanlegg som kan kontrollere brannen og holde den på et lavt intensitetsnivå
fram til brannvesenet kan yte slokkeinnsats.
I påvente av at det etableres en permanent sikringstiltak kan et alternativ være å forby parkering.
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4.5. Brannalarm og branndeteksjon
Bygget er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg kategori 2. Dette innebærer detektor i hver
boenhet og i alle rom i fellesareal. Under befaringen ble det observert én detektor i 3-romsleilighetene,
og to detektorer i 4-romsleilighetene. I tillegg var det detektorer i trapperom og i alle rom i kjeller.
Brannkonseptet henviser for øvrig til Melding HO-2/98 Brannalarm og NS-EN 54-serien [6]. Vi har ikke
kontrollert i hvilken grad disse er fulgt, men fra et brannfaglig perspektiv virker deteksjonsdekningen
tilstrekkelig i leiligheter og fellesrom. Vi bemerker at Melding HO-2/98 Brannalarm ble erstattet av NS
3960:2013, noe brannkonseptet ikke tar hensyn til.
Med bakgrunn i tidligere diskusjon om brannutvikling på, eller brannspredning til, loft (kap. 4.1), ser vi
at det er et behov for å etablere deteksjon på loftet. Dette kan bidra til å øke tilgjengelig tid til rømning
i tilfelle brann i dette området, noe som bidrar til å øke personsikkerheten og oppfylle de
funksjonskravene som er knyttet til nødvendig tid til rømning og redning. Slik deteksjon kan være
varmedetekterende kabel, som er en robust og kostnadseffektiv løsning.
I tillegg ser vi et behov for å kunne detektere brann i garasjene, slik at man får tidlig varsel dersom det
er fare for spredning til blokk eller fare for hindring av rømningsveier.

4.6. Overordnet vurdering av den branntekniske prosjekteringen
Det er grunn til å kritisere brannteknisk konsept for manglende faglig beskrivelse av de valgte ytelsene
med tanke på å tilpasse disse til dette konkrete bygget. Brannteknisk konsept bærer preg av å gjengi
ytelser fra VTEK uten å vurdere hensikten med tiltaket, eller betingelsen av å kreve tiltaket etablert.
Konseptet omtaler ikke de åpne garasjene tilliggende bygget, på tross av at garasjene med plassering
inngår i tegningsunderlaget. Det kan derfor se ut som det ikke var nødvendig å stille noen krav til
branntekniske ytelser til garasjene.
Vi ønsker også å understreke at en brannrådgivers rolle er å forstå forskriftenes intensjon og hensikt
gjennom de krav og formuleringer som finnes, med refleksjoner omkring byggets bestanddeler og
totalitet.
I følge gjennomføringsplanen har prosjektet vært underlagt kontroll av brannsikkerheten. Dette betyr
i praksis at brannteknisk konsept skal ha vært kontrollert av 3. part og at utførelsen skal ha vært
kontrollert i løpet av byggeprosessen. I kontrollerklæringen signert av det uavhengige
kontrollforetaket 24.08.2016, er det opplyst at ingen avvik er funnet. For øvrig ser vi ingen
dokumentasjon på hvordan den er gjennomført eller hva som eventuelt er påpekt.

4.7. Notat – brannteknisk vurdering, 12.11.2021 utarbeidet av Firesafe
Firesafe har utarbeidet et brannteknisk notat på bakgrunn av befaring gjennomført 2. november 2021.
I notatet er det påpekt en rekke feil og mangler, deriblant:
•
•
•

Det påpekes at de vertikalene skillene mellom leilighetene ikke er ført opp til mønet.
Det påpekes i rapporten at teknisk rom i kjeller ikke tilfredsstiller brannmotstand EI 60.
Det påpekes at det ikke er installert deteksjon i boder i sokkel.
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•

Det adresseres usikkerhet om det er benyttet riktig type detektor med riktig plassering i
leilighetene

Skillekonstruksjonene mellom leilighetene viste seg ved befaring å være ført opp til mønet. Vi har
kontrollert skillekonstruksjonene til teknisk rom i kjeller og finner at disse har en oppbygging som
tilfredsstiller kravet til en EI 60-konstruksjon. Veggene som skiller bodene fra fellesareal og
parkeringsareal er ikke ført helt opp til tak/himling (ca. 5 cm åpning), noe som betyr at en røykutvikling
i bodene vil strømme fritt og detekteres. Det mangler faglig begrunnelse for å kunne antyde at det er
valgt feil detektortype i leilighetene.

4.8. Oppsummering og anbefalte tiltak
Safezone vurderer det som hensiktsmessig å føre leilighetenes branncellebegrensende
skillekonstruksjoner helt opp til taktro mot svalgang og altan.
Følgende forhold har bidratt til å redusere personsikkerheten til beboerne i 3. etasje i bygget (påvirker
ikke personsikkerheten til beboerne i 1. etasje og 2. etasje):
•

•

Innglassing av balkongene uten enten å oppgradere de vertikale og horisontale
skillekonstruksjonene som omkranser balkongene, eller utvide det automatiske
slokkeanlegget til å dekke balkongene.
Manglende skillekonstruksjonen mellom leiligheten og svalgangen, samt mellom leiligheten
og balkongen over himlingene i kombinasjon med at himlingen i leilighetene er perforert med
gjennomføringer (ventilasjon, sprinklerrør og innfelte downlights) med muligheten for
brannstart på oversiden av sprinklerdekningen mot et areal/volum uten deteksjon.

Følgende forhold har bidratt til å redusere personsikkerheten til beboerne:
•

Manglende brannteknisk prosjektering av garasjeanleggene og med det en utførelse uten
tilfredsstillende brannsikkerhet der garasjeanleggene er plassert med liten avstand til bygget
rømningsveier (svalgangene med trapper).

Følgende forhold er fravik fra de preaksepterte ytelsene i VTEK og også et avvik fra
prosjekteringsunderlaget for bygget, men anses ikke å representere en fare for personsikkerheten:
•
•
•

Bruk av ståltrapp i det lukkede hovedtrapperommet.
Manglende skjerming av de to utvendige rømningstrappene.
Bruk av trekledning på veggene i svalgangen.

I et tidligere SINTEF Byggforsk byggdetaljblad, som ble publiser i 2004 og tilbaketrukket i 2019, var det
angitt at overflate på veggene i svalganger kunne oppføres med brannmotstand D-s3,d0 (Ut2) i
brannklasse 2 og risikoklasse 4 (bolig). Kledningen på svalgangen er i strid med ytelsen gitt i
brannkonseptet, men i henhold til dette byggdetaljbladet. Brannteknisk konsept kunne derfor
preakseptert ha angitt ytelsen D-s3,d0 (Ut2) som krav til kledningsoverflaten på svalgang.
Følgende forhold er fravik fra de preaksepterte ytelsene i VTEK og også et avvik fra
prosjekteringsunderlaget for bygget og har betydning for byggets verdisikkerhet:
•

Manglende sprinkling av garasjeanlegget/kjelleren.
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•
•

Manglende sprinkling av de innglassede balkongene.
Manglende branncellebegrensende skillekonstruksjoner mellom balkonger.

Med dette som utgangspunkt, så ville det vært fullt ut forsvarlig å la beboerne bo i bygget ved å
etablere følgende midlertidige strakstiltak i påvente av permanente utbedringer:
•
•
•
•
•

Åpne balkongene ved å fjerne innglassingen, og tømme balkongene for alle tennkilder og
brennbart materiale.
Stenge garasjene tilliggende 1. etasje for parkering, samt koble fra all strøm til garasjene.
Etablere deteksjon over himlingen til alle leiligheter i 3. etasje.
Fjerne all brennbar isolasjon med brannklasse E.
Etablere en våken vaktordning inntil disse tiltakene er iverksatt.
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5.

Konklusjoner

Byggets brannsikkerhetsnivå med utgangspunkt i eksisterende brannteknisk konsept/VTEK10 har
mangler som må utbedres. Målet må da være å oppgradere bygget til det sikkerhetsnivået som er
beskrevet i TEK10. Dette kan enten gjøres ved utelukkende å følge de preaksepterte ytelsene hver for
seg slik de er beskrevet i brannteknisk konsept (VTEK10), eller ved å vurdere helheten og
sammensetningen av tiltak slik det er skissert i denne rapporten. Med bakgrunn i at den branntekniske
prosjekteringen har vært mangelfull, samt at det er foretatt ikke-omsøkte endringer i bygget uten at
konsekvenser for brannsikkerheten er vurdert, foreslår vi at bygget prosjekteres på nytt.
I tillegg til de avvik, feil og mangler som er avdekket i den opprinnelige prosjekteringen, utførelsen og
kontroll av utførelsen, har brannsikkerheten i bygget ytterligere blitt forverret ved at balkongene har
blitt innglasset og at det er etablert boder på svalgangen. Dette er for øvrig søknadspliktige tiltak.
Følgende avvik, feil og mangler må kunne anses å representere en reduksjon av personsikkerheten i
bygget:
•
•
•
•

Bruk av isolasjon av typen iCell Lösull 12, som har brannklasse E i henhold til NS-EN 13501 over
Tak-ess platene i himlingen i 3. etasje.
Manglende
branncellebegrensende
skillekonstruksjon
mellom
leiligheter
og
svalgang/balkonger i 3. etasje.
Manglende deteksjon på de innglassede balkongene, samt over himlingen til leilighetene i 3.
etasje.
Manglende brannverntiltak i tilknytning til spesielt det ene av de to åpne garasjeanleggene i
forhold til nærheten til svalgangene og rømningstrappene.

På tross av de avvik, feil og mangler som er avdekket i tilknytning til byggets brannsikkerhet, så ville
følgende tiltak økt personsikkerheten til et akseptabelt nivå i påvente av permanente løsninger:
•
•
•
•
•

Etablere en våken vaktordning inntil disse tiltakene er iverksatt.
Åpne de innglassede balkongene, og fjerne brennbart materiale og tennkilder på balkongene.
Stenge de åpne garasjene for parkering og bruk, samt koble fra all strøm til garasjene.
Etablere deteksjon over himlingen til alle seks leilighetene i 3. etasje.
Fjerne all brennbar isolasjon med brannklasse E.

De tiltakene som vi har påpekt at må oppgraderes i påvente av permanente løsninger er fullt ut mulig
å gjennomføre selv om bygget er bebodd. Disse tiltakene lar seg gjennomføre innenfor en tidsramme
som gjør at det ikke vil være behov for å trekke tilbake en brukstillatelse.
Personsikkerheten for beboere i 1. og 2. etasje er ikke redusert som følge av de svakheter som er
avdekket i bygget, og slik vi anser det er det ingen brannfaglig grunn til å kreve opphør av bruk med
øyeblikkelig virkning av leilighetene i disse etasjene. Dette forutsetter at de frittstående garasjene
stenges for bruk.

12

Ref. opplysninger fra tiltakshaver.

RAPPORTNR.

REVISJON

10033-RAP-1

1

SIDE

57 av 58

6.

Referanser

[1] Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til
byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK10), nr. FOR-2010-03-26-489. 2010.
[2] «Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk». Direktoratet for byggkvalitet.
[3] «520.333 Brannenergi i Bygninger – Beregninger og statistiske verdier», SINTEF Byggforsk, 2009.
[4] «NS-INSTA 900-1:2013 - Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold».
Standard Norge, 01 aug. 2013.
[5] «Melding HO-2/98: Brannalarm - Temaveiledning». Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
(DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE), 1998.
[6] «NS-EN 54 Brannalarmanlegg». Standard Norge.
[7] «NS-EN 13501-2:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved
bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer». Standard Norge,
2016.
[8] A. Steen Hansen og R. H. Mostad, «Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledning av
tre - Branntesting av trekledning med ulike typer behandling», RISE Fire Research, Trondheim,
Norge, RISE-rapport 2021:61, 2021.
[9] «BS 8458:2015 - Fixed fire protection systems. Residential and domestic watermist systems. Code
of practice for design and installation». The British Standards Institution, 30 nov. 2015.
[10] «NS-INSTA 900-3:2014 - Boligsprinkler - Del 3: Krav og brannprøvingsmetoder for vanntåkedyser».
Standard Norge, 2014.
[11] «BS 9252:2011 - Components for residential sprinkler systems. Specification and test methods for
residential sprinklers». The British Standards Institution, 25 mai. 2011.

RAPPORTNR.

REVISJON

10033-RAP-1

1

SIDE

58 av 58

