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Sammendrag

Hovedelementene i brannkonseptet:

o Risikoklasse 2 for garasje/ lager/kontorer i underetasje og plan 1 og 2, rkl 4 for boliger i plan 2 og 3 og

rkl 5 for salgslokale i plan 2.

o Brannklasse 1

o Bæresystem R 90 mellom underetasje og plan 1, R 30 ellers.

o Brannceller EI 90 [A 90], EI 60 [B 60] og EI 30 [B 30]. Se brannskisser.

o Heldekkende brannalarmanlegg kategori 2, NS 3960

o Heldekkende ledesystem for rkl 2/5, og for rkl 4 i trapperommet i plan 1 og 2, NS 1838

o Markeringsskilt

o Brannslanger for rkl 5, håndslokkere for resten

Rev.nr. Beskrivelse av endringer Utarbeidet av Kontroll Dato

- Brannkonsept ramme
Kenneth
Bekkevold

Roy
Korneliussen 18.05.2021

01 Mindre revideringer etter befaring
Kenneth
Bekkevold

Roy
Korneliussen 20.05.2021

02

Revideringer etter sidemannskontroll:
U01: endret på bc rundt trappesjakt,
mindre brannvinduer, EI60 i akse 6,
fjernet en branndør mellom sluse og
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Plan 2: samme som plan 1.

Kenneth
Bekkevold 26.05.2021
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1 INFORMASJON OM OPPDRAGET

Roar Jørgensen AS er engasjert av Mesterbygg Ringerike ASfor å utarbeidet et konsept for brannsikkerhet i
forbindelse med nytt tilbygg på ca. 1625 m2 over tre plan, samt noe ombygging av eksisterende bygg over 2
plan, i Smeden 2, 3514 Hønefoss. Brannkonseptet gjelder for søknad om ramme, i henhold til Plan og
bygningsloven [1] med forskrift TEK17 [2] og veiledning [3].

1.1 ANSVARSROLLER I TILTAKET

Ansvarsroller i tiltaket i henhold til Byggesaksforskriften (SAK 10) [4].

Ansvar Beskrivelse

Tiltakshaver J. K. Eiendom ASv/ Johnny Karlsen

Ansvarlig søker Mesterbygg Ringerike AS

Ansvarlig PRO brann Roar Jørgensen AS

Tiltaksklasse Tiltaksklasse 2

Uavhengig kontroll brann Ikke engasjert enda

1.2 IDENTIFISERING AV TILTAKET

Tiltaket er identifisert med gitte opplysninger

Tema Beskrivelse

Oppdragsgiver for RJ AS Mesterbygg Ringerike AS, v/ Paal Engebretsen

Navn på prosjekt AA189 Smeden 2, Hønefoss

Adresse Smeden 2, 3514 Hønefoss

Kommune Ringerike kommune

Gnr. / Bnr. 132/415

Distribusjon Ansvarlig søker, tiltakshaver og oppdragsgiver



Side 5 av 34

1.3 RESULTATDOKUMENTER

Følgende dokumenter er utarbeidet for den totale branndokumentasjonen:

Dokument Beskrivelse Dato Revisjon

Br20-30-U01 Brannskisse underetasje 26.05.2021 C

Br20-30-01 Brannskisse 1. etg 26.05.2021 C

Br20-30-02 Brannskisse 2. etg 26.05.2021 C

Br40-30-01 Branntegning, snitt 06.05.2021 A

Br10-30-01 Situasjonsplan 20.05.2021 B



Side 6 av 34

2 GRUNNLAG OGFORUTSETNINGER

I dette kapittel beskrives overordnede forhold og forutsetninger som legges til grunn for brannstrategien.

2.1 REGELVERK

Tiltaket prosjekteres etter kravsnivå definert i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2017 (TEK17) [2] med
tilhørende Veiledning lastet ned 07.05.2021 (VTEK) [3].

Utover dette legges norske standarder, Sintef sine byggforskblader mv. til grunn for prosjektering, se
referanseliste sist i rapporten.

Det er ikke prosjektert med fravik fra preaksepterter løsninger jfr. Veiledning lastet ned 07.05.2021 (VTEK) [3].

2.2 GRUNNLAGSMATERIALE

Følgende dokumenter er brukt som underlagsmateriale for utarbeidelse av denne brannsikkerhetsstrategien:

Dokument Datert Forfatter

A1 - MB 001 Situasjonsplan 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 100 Plan P-kjeller 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 101 Plan 1etg 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 102 Plan 2 Leiligheter 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 400 Snitt 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 800 Fasader 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

A1 - MB 900 Perspektiver 25.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

Smeden komplett_ Spar_alt2.IFC 27.04.21 Mesterbygg Ringerike AS

Smeden - eksisterende tegninger 25.02.00 Mj. Sørgard?

2.3 BESKRIVELSE AV BYGGVERKETOG VIRKSOMHET

2.3.1 Overordnet beskrivelse av tiltaket

- Det skal bygges et nytt tilbygg over tre plan, hvorav ca. 600 m2 parkeringskjeller med boder og teknisk
rom, ca. 700 m2 i plan 1 med salgslokale og 5 leiligheter á 65 m2 i plan 2, totalt 325 m2.

- Eksisterende bygg skal bruksendres fra bolig og kontor til salgslokale og kontor/ lager i plan 1. I plan 2
er det i dag 4 leiligheter, som ikke skal berøres, utover at det skal bygges sammen med nytt tilbygg på
ene gavlsiden. To av leilighetene vil få en ny terrassedør, som går ut over tilbygget. Ellers vil all
ytterkledning byttes.

- Nytt bygg oppføres med plasstøpt/prefab. betong i underetsje, paroc-elementer i plan 1 og treverk i
plan 2. Etasjeskillere oppføres i betong mellom underetasje og plan 1 og isolert stålplatetak mellom
plan 1 og 2.

- Eksisterende bygg er utført med bæring i stålkonstruksjon og betong og hulldekke opp til plan 2. Fra
plan 2 er det trekonstruksjon, inkl. takverket.
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2.3.2 Beskrivelse av byggverkene

Underetasje:

- Ca. 600 m2: 462 m2 parkering, 30 m2 teknisk rom, 5 boder for leilighetene á 11 m2 og en fellesbod på
41 m2. Trappe- og heissjakt på utsiden av bygget, som går helt opp til øverste plan.

Plan 1:

- Ca. 705 m2 nybygg som skal bli salgslokale. Bruksendring av eksisterende bygg fra bolig og lager til
salgslokale, administrasjon og varemottak. Det er planlagt å åpne opp veggen til eks. bygg, får å få en
åpen passasje mellom byggene, og å rive en mindre del av eks. bygg, som kommer mot nytt bygg. Det
er også adgang fra plan 1 i eks. bygg, opp til eks. leiligheter i plan 2.

Plan 2:

- Ca. 325 m2 med nye leiligheter over nytt bygg. 5 stk á 65 m2. Disse har tilgang via utvendig ny
trappesjakt med heis. Det er i dag 4 eks. leiligheter som i utgangspunktet ikke blir berørt, men de to
leilighetene som vender mot tilbygget, får nye terrassedører ut over tilbygget.

Figur 1 tiltaket

2.3.3 Situasjon utomhus

- Eks. brannkum i krysset som vist på Figur 2 under. Oppdragsgiver må verifisere at det er kapasitet nok
her: 3000 l/s fordelt på to uttak.

- Avstand nabobygg >8 m, ok.
- Avstand trafo/nettstasjon ikke opplyst
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Figur 2 situasjonsplan

2.3.4 Brannenergi

Spesifikk brannenergi kan beregnes eller bestemmes på grunnlag av relevant anerkjent statistikk i samsvar
med NS-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på
konstruksjoner ved brann.

Brannenergien er forutsatt å være innenfor normalinntervallet 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate.

2.3.5 Personbelastning og forutsetning brukere

Sporadisk opphold i kjeller, matvarebutikk i plan 1, så her kan personbelastning variere, men iht. § 11-13
Utgang fra branncelle, veiledning til femte ledd, skal det dimensjoneres for 2 m2 brutto gulvareal pr person,
noe som gir oss 750 m2/2 m2 pr person =maks 375 personer. TEK17 er noe urealisting når det kommer til
brutto gulvareal pr person, så her kan man beregne 4-5 m2 pr person ved et fravik. Dette kan ha noe å si ift.
åpningsbredder på ytterdører, men det tas i en senere fase.

Ellers estimeres det 5-15 personer i plan 2 nytt bygg og 4-8 personer i plan 2 eksisterende bygg.

Ikke dimensjonerende personbelastning i plan 2.

2.3.6 Spesiell risiko

RIBr er ikke opplyst om spesielle risikoer for tiltaket.

2.3.7 Brannvesen

Stedlig brannvesen er Ringerike brann og redning.

http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=ns-en+1991-1-2%3a2002%2bna%3a2008
http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=ns-en+1991-1-2%3a2002%2bna%3a2008
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- Innsatstid: tiltaket ligger ca. 10 km unna. Ved en snitthastighet på 70 km/ t, bruker de 9 min + 1 min på
dagtid og 2 min på natterstid, så omtrent 10 min, som er ok.

- Døgnbemannet stasjon i Hønefoss sentrum.
-

Tilrettelegging for brannvesenets innsats prosjekteres i samsvar med Ringerike brann og redningstjeneste
(RBR) sine lokale retningslinjer og preaksepterte ytelser i VTEK. Hovedprinsippene for tilrettelegging for
brannvesenets innsats til bygningen (Atkomstveier, brannkummer, tørropplegg, angrepsveier mv-) avklaresev.
med brannvesenet før IG.

Tilgjengelighet:

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang/ -angrepsvei i byggverk. For
mindre byggverk i risikoklasse 4 og brannklasse 1 kan det aksepteres avstand på inntil 50 meter. Ved
større bygninger bør det være adkomstvei rundt hele bygningen. Tilgjengeligheten skal være oppfylt
uavhengig av årstid.
Oppstillingsplassens beskaffenhet må være fast dekke, ved underliggende parkeringskjeller må dette
prosjekteres/dimensjoneres riktig. «Armert gress» aksepteres ikke. Andre dekketyper må avklares
med RBR.
Tilgjengelighet forutsetter at det ikke er hindringer (trær, kabler, parkerte kjøretøy etc.).

Kriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for utrykningskjøretøyer iht. retningslinjer for Ringerike brann-
og redning:

Oppstillingsplass skal være minimum 3,0 m. fra fasade/utstikkende bygningsdel. Det kan ikke tas høyde
for at det skal rygges inn på oppstillingsplass, da det er store kjøretøy som skal manøvreres i en
uoversiktlig situasjon

Figur 3 utdrag fra veilederen til RBR

Avlåsing av bommer, pullerter og lignende

Alle sperringer i forbindelse med kjørevei/oppstillingsplass skal enkelt kunne åpnes. I henhold til TEK
17 § 11-17 første ledd, skal byggverk plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskaper med
nødvendig utstyr har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket.
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Vannforsyning utendørs

Slokkevannskapasiteten må være:
- Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak

Generelt:
- Resttrykk ut av en brannventil/ inngangstrykket på brannbil skal ligge på mellom 20-40 mVS (2-4 bar).

Ved trykk under dette vil det kunne oppstå svikt i RBRs materiell.
- Det er tilstrekkelig å prosjektere vannforsyningen for enten sprinkleranlegg eller brannvesenets

slokkevannbehov, alt etter hva som krever den største vannmengden

Røykventilasjon

Parkeringskjeller: Parkeringskjellere uten mekanisk røykventilasjon må ha mulighet for utlufting av
brannrøyk via åpning (luke/sjakt/dør) på minimum 2 kvm. Åpning må være hensiktsmessig plassert i
forhold til innkjøringsport, slik at brannvesenets vifter kan benyttes til gjennomlufting.

2.3.8 Oppsummering fravik

Det prosjekteres ikke med noen fravik fra preaksepterte ytelser.

Fravik fra VTEK Konsekvens Overordnet vurdering / kompenserende
tiltak

3 BRANNTEKNISKE YTELSESKRAVOG LØSNINGSBESKRIVELSE

I dette kapittel beskrives funksjonskravene fra TEK 17 [2] med tilhørende preaksepterte ytelser og løsninger fra
VTEK 17 [3] som er gjeldende for tiltaket.

Ytelseskravene er inndelt tabellarisk og følger kapittelinndelingen i TEK 17 [2]. Det er i tabellen angitt hvilket
fago m råde som har ansv ar fo r de ulike branntek niske y te lsene som e r angitt. Ansv arsangivelsen fø lger RIF’s
ansvarsmatrise.

Det er utfyllende kommentarer og anbefalinger der dette er ansett hensiktsmessig under kapitlene.
Funksjonskrav og ytelser som ikke er relevante for tiltaket utelates.

Angitte krav og ytelser kan ikke avvikes med mindre dette er skriftlig avklart med RIBr.

3.1 §11-2 / §11-3RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE

Byggverk plasseres i brannklasse ut fra risikoklasse og antall tellende etasjer.

I byggverk for blandet bruk klassifiseres de enkelte delene i brannklasse ut fra den aktuelle bruken
(risikoklasse) og byggverkets totale antall etasjer (høyde). Underliggende etasje må ha brannklasse minst som
overliggende etasje.



Side 11 av 34

Etasje Bruk/ Virksomhet Risikoklasse Brannklasse

2 Leiligheter 4 1

1 Kontor/lager, utgang leiligheter og salgslokaler 2/4/5 1

Underetasje Parkering og lager (ikke tellende) 2 1

Kommentar:

For at underetasjen ikke skal være tellende, må den tilfredsstille TEK17 § 6-1 a) kjellere som bare inneholder
tilleggsdel og som har himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Slik tiltaket er tegnet i dag, er himlingen høyere enn 1,5 m, så her må det noe terrengjustering til. Formler for
planert terrengs gjennomsnittsnivå finnes i veiledninger: Grad av utnytting, på side 48-49.

Unntak:

• Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to etasjer og bruttoareal
mindre enn 800 m2 per etasje, kan oppføres i brannklasse 1.

• Overnattingsbygning i høyst to etasjer og med
bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje, kan
oppføres i brannklasse 1.

3.2 §11-4BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN
Tema Ytelseskrav Ansvar
Bærekonstruksjoner Hovedbæresystem: R 30 [B 30].

Gjelder etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er del av
hovedbæresystem eller stabiliserende – under rømning og redning.

Kommentar:
Det er kun deler av det eksisterende byggets bærekonstruksjon, som
berøres av tiltaket. Tiltaksgrense må verifiseres. Ellers er det i
eksisterende bygg betongsøyler, -dragere og etasjeskiller i betong, som
tilfredsstiller kravene.

Bærekonstruksjon i kjeller må tilfredsstille R 90 [A 90] pga. garasje over
400 m2.

RIB

Takkonstruksjon R30 [B 30] for tilbygget.

Kommentar:
Takkonstruksjon på eksisterende bygg blir ikke berørt av tiltaket.
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Trappeløp Trappeløp kan i utgangspunktet oppføres med bærekonstruksjon uten

brannmotstand i brannklasse 1, men deler av konstruksjonen vil få
brannkrav siden det ligger mot brannceller. Se brannskisser.

Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme:
R 30 eller A2-s1,d0.

Kommentar:
Trappeløp på eksisterende bygg vil ombygges, og vil få en
retningsendring og korridor ut til det fri. Dette blir en egen branncelle jf.
brannskisser.

RIB

Utkragede
bygningsdeler

Balkonger og tunge utkragede bygningsdeler skal forankres i byggverkets
hovedbæresystem med ubrennbar innfestning.

RIB

Understøttelse av
brannskillende
bygningsdeler

Der bæresystemet understøtter eller stabiliserer branncellebegrensende
eller brannseksjonerende bygningsdeler, skal bæreevnen ha tilsvarende
brannmotstand som skillet.

Kommentar:
Vil være gjeldende i parkeringskjeller, med oppgradering til R 90 [A 90].

RIB

3.3 §11-5SIKKERHET VED EKSPLOSJON
Tema Ytelseskrav Ansvar
Sikkerhet ved
eksplosjon

Forutsatt bruk av byggverket medfører ikke eksplosjonsfare. Ved
håndtering av farlig vare vises det til brann- og eksplosjonsvernloven med
relevante forskrifter.

Det er ikke opplyst om noen lagring av eksplosjonsfarlig stoff eller annen
bruk som medfører eksplosjonsfare.

Eier

3.4 §11-6TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK
Tema Ytelseskrav Ansvar
Avstand til nabobygg OK > 8 meter. ARK
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3.5 §11-7BRANNSEKSJONER
Tema Ytelseskrav Ansvar
Seksjonering Forutsatt bruttoareal og brannenergi krever ingen ulike brannseksjoner. Det vises

til branntegninger for oppdeling i brannseksjoner.

Spesifikk
brannenergi
MJ/m2

Største bruttoareal i m2 pr. etasje uten seksjonering
Normalt Med

brannalarmanlegg
Med
sprinkleranlegg

Med
røykventilasjon

Over 400 800 1200 5000 Uegnet
50-400 1200 1800 10 000 4000
Under 50 1800 2700 Ubegrenset 10 000

ARK/
RIB

3.6 §11-8BRANNCELLER

Tema Ytelseskrav Ansvar
Inndeling brannceller Hensiktsmessig oppdeling i brannceller vil være avhengig av virksomheten i,

og størrelsen på byggverket.

Kriterier som legges til grunn for oppdeling i brannceller er blant annet

o at rom har forskjellig bruk som gir ulik sannsynlighet for brann
o at rom har ulik brannenergi.

Følgende rom må være egen branncelle:
o Rømningsvei
o Trapperom
o Hver etasje
o Salgslokale plan 1
o Lager/administrasjonsdel plan 1
o Teknisk rom som betjener flere brannceller
o Boenheter
o Heissjakter. Unntak for heissjakter som ligger i trapperom
o Hulrom som forbinder ulike brannceller
o Sjakter som går mellom ulike brannceller. Ev. kan sjakt branntettes i

etasjeskillet.

Kommentar:
Etasjeskiller mellom plan 1 og 2 i eksisterende del, må kontrolleresav
oppdragsgiver ift. gjennomføringer og utettheter.

ARK/
(RIB)

Utforming brannceller Bygningsdeler som omslutter en branncelle, må ha nødvendige egenskaper
for å hindre brann- og røykspredning fra en branncelle til en annen i den
tiden som anses nødvendig for rømning og redning fra andre brannceller.
Dette omfatter også randsonene, det vil si tilslutningen eller overgangen
mellom ulike bygningsdeler.

ARK/
RIB
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Brannmotstand vegg
og etasjeskiller

Krav til brannmotstand på branncellebegrensende skiller er:
EI 30 [B 30].

Kommentar:
Underetasje har noe høyere krav pga. garasje over 400 m2, R 90 [A 90]. Se
brannskisse.

ARK/
(RIB)

Dør og luke i
branncelleskille

Dersom ikke annet er angitt på branntegningene, eller i dette avsnitt, skal
dør/ luke ha samme brannmotstand som bygningsdelen de er plassert i.

Brannmotstand på dører:
o Dør mellom brannceller: EI2 30-Sa [B 30]/ EI2 60-Sa [B 60]
o Dør branncelle – korridor (rømningsvei): EI2 30-Sa [B 30]
o Dør korridor – trapperom: E 30-CSa

o Dør branncelle – trapperom: EI 30-CSa [B 30 S]
o Røykskilledør i korridor: E 30-CSa [F 30 S]

Se også branntegninger for krav til brannmotstand på dører.

Dør og luke som ikke er klassifisert med Sa (røyktetthet) med NS-EN 1634-
3:2004 [17] må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå
tilstrekkelig røyktetthet.

Dør fra boenhet til trapperom Tr 1 trenger ikke være selvlukkende, men
siden de blir en del av tiltaket, skal de iht. FOBvære B30. Dette må
verifiseres av entreprenør.

ARK er ansvarlig for å sikre åpningskraft iht. § 12-13, merk ulike krav til
åpningskraft på dører merket rømningsvei på branntegning og andre dører
med selvlukker.

ARK

Vindu Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende
brannmotstand som veggen. Eventuelle unntak er gitt under raden som
omhandler horisontalt/vertikalt brannsmitte lenger ned i rapporten.

Brannklassifisert vindu må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

ARK

Heissjakter Heissjakt må være egen branncelle med mindre den kun betjener én
branncelle, f.eks. trapperom.

I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakten røykventileres, eller det må
etableres luftsluse (mellomliggende rom) utført som egen, ventilert
branncelle, mellom heissjakten og tilstøtende rom.

Kommentar:
Heissjakt blir en del av hovedtrapperommet og vil ikke være egen
branncelle mot trapperommet.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Hovedtrapperommet røykventileresslik at det vil ikke være behov for
røykventilering av heissjakt.

Installasjonssjakt Installasjonssjakt må utføres med dør og luke klasse Sa [anslag og tettelist
på alle sider]. Alternativt til Sa -klasse kan installasjonssjakt røykventileres.

Sjaktdør og -luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i.

Kommentar:
Installasjonssjakter i denne bygningen forutsettes branntettesgenerelt til EI
30 [B 30] i hver etasjeskiller, NB! Egne krav mellom p-kjeller og etasjen
over. Disse regnesderfor definisjonsmessig ikke som sjakter, og trenger
ikke røykventilasjon mv. som beskrives oven. Hvis sjaktveggene utføres
med brannmotstand EI 30 [B 30] kan brannisolering av kanaler i sjaktene
utelates.

ARK

Trapperom Trapperom utføres som: Tr 1.

Trapperom Tr 1 kan ha dør direkte fra trapperom til bruksenhet, f.eks.
leilighet eller kontor.

Mellomliggende rom må ha tilstrekkelig størrelse og må kunne passeres ved
å åpne bare en dør om gangen.

Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert sted, må
rømningsveien videre utføres som trapperommet med hensyn til
omsluttende konstruksjoner, mellomliggende rom, dører mv.

ARK

Vertikal brannsmitte i
fasade

Risikoen for vertikal brannspredning mellom brannceller må reduseres på
én av følgende måter:

o Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høyden til
underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30, eller

o Annenhver etasje utført med fasade minst E 30, eller
o Inntrukne fasadepartier på minimum 1,2 m, eller utkragede

bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller
minimum 1,2 m ut fra fasadelivet

Kommentar:
Se brannskisser for løsninger.

ARK

Horisontal brannsmitte Vindu mot utvendig rømningsvei skal ha brannmotstand EW 30.

Vinduer må ha samme brannmotstand som veggen den står i, med unntak
som angitt nedenfor.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Risikoen for utvendig brannspredning mellom brannceller vil være
tilfredsstillende redusert ved å følge brannteknisk oppdeling som fremgår
av branntegningene.

Kommentar:
Det er vinduer i ny trappesjakt som står i branncellebegrensende
konstruksjon. Disse må tilfredsstille E60 i underetasjen og E30 i plan 1 og 2,
som vist på brannskisse.

Det er vinduer i fasaden i plan 1, som vender mot rømningsveien til eks.
leiligheter. Minst to av disse må utføres med E30.

Om det etableres en ekstra rømningstrapp fra plan 2, som skissert på Br20-
30-01, må det være branncellebegrensende fasader og vinduer, E30, min 5
m ut fra rømningstrapp på begge sider, med mindre man brannbeskytter de
veggene av rømningstrappen som vender mot byggverket. Omfanget her
bestemmes av plasseringen og utformingen til trappen.

Skille mellom garasje
og rom for annet
formål

Garasjen/p-kjeller er større enn 400 m2 og må skilles fra andre arealer med
branncelleskille EI 90 A2-s1,d0 [A90].

For å hindre spredning av eksos og røyk må det være et mellomliggende
rom mellom garasje og rømningsvei, og mellom garasje og oppholdsrom
(boligrom, husdyrrom og lignende).

For garasje over 400 m2 må mellomliggende rom utføres som brannsluse.

Kommentar:
Garasje i underetasje er ca. 462 m2 (andre rom i kjeller er da trekt ut).

ARK

Forbindelsesrom til
garasje (brannsluse)

Det skal etableres brannsluse før trapperom i garasje/p-kjeller.

Brannsluse skal være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med
brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

Dører til brannsluse må ha brannmotstand EI2 60-CSa [B 60 S].

Brannsluse skal ha tilstrekkelig størrelse og være slik utført at den kan
passeres uten at mer enn en dør eller luke må åpnes av gangen.

Ventilasjon av brannsluser skal ikke foregå gjennom åpninger til de rom
som betjenes av slusen.

Kommentar:
Det er pr dags dato ikke tegnet inn en brannsluse, men dette er skissert på
tegning Br20-30-U01, og kun ment som et eksempel.

ARK/
RIV
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3.7 §11-9MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER VED BRANN

Tema Ytelseskrav Ansvar
Generelt Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel,

herunder overflatesjikt som maling, tapet og lignende. Underlaget som
dette sjiktet er plassert på, har stor betydning for brannegenskapene til
bygningsdelen i det tidlige brannforløpet.

En overflate i seg selv, for eksempel maling eller tapet, kan altså ikke få
noen brannklassifisering. Klassifiseringen gjelder det endelige produktet,
altså kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er plassert
på.

Rømningsvei Overflate på vegger og i himling/ tak: B-s1,d0 [In 1]
Kledning: K210 B-s1,d0 [K1]
Golvbelegg: Dfl-s1 [G]

ARK

Brannceller inntil
200 m2

Overflate på vegger og i himling/ tak: D-s2,d0 [In 2]
Kledning: K210 D-s2,d0 [K2]
Golvbelegg: Dfl-s1 [G]

ARK

Brannceller over
200 m2

Overflate på vegger og i himling/ tak: D-s2,d0 [In 2]
Kledning: K210 D-s2,d0 [K2]
Golvbelegg: Dfl-s1 [G]

ARK

Sjakter og hulrom Overflate i sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In 1]
Kledning: K210 B-s1,d0 [K1]

ARK

Nedforet himling i
rømningsvei

Himling må tilfredsstille en av følgende punkter:
o A2-s1,d0 [In1 på begrenset brennbart underlag] med

opphengssystem med dokumentert brannmotstand minst 10min.
o Kledning K210 A2-s1,d0 [K1-A]

Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode
branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i
rømningsveien for øvrig.

ARK

Isolasjon i
konstruksjoner

Generelt skal isolasjon tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar].

Dersom det ønskes å benytte brennbar isolasjon må dette avklares
skriftlig med RIBr. Dette kan få konsekvenser for bl.a. krav til beskyttelse
av takkonstruksjonen.

ARK/
RIB

Utvendige overflater Overflate på ytterkledning: D-s3,d0 [Ut 2]

Byggverk i brannklasse 1 og boliger inntil 3 etasjer kan ha uklassifiserte
overflater i hulrom.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Oppstillingsplasser for containere, søppelbeholdere o.l. må anordnes i
god avstand fra yttervegger, takutstikk mv. som kan antennes.

Tak Taktekking: BROOF(t2) [Ta]

Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere
dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta].

ARK

Rom med brannfarlig
virksomhet

Rom med brannfarlig virksomhet må ha kledning som tilfredsstiller klasse
K210 A2-s1,d0 [K1-A].

Eksempel på rom med brannfarlig virksomhet er rom hvor det
oppbevares fyrverkeri, brannfarlig væske kategori 1 og 2, eller rom hvor
det utføres varme arbeider som sveising, sliping, samt rom hvor det
arbeides med åpen varme.

ARK

3.8 §11-10TEKNISKE INSTALLASJONER

Tema Ytelseskrav Ansvar
Generelt Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- eller

røykspredning i byggverket via kanalnettet, på grunn av utettheter ved
gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler, eller på grunn av
varmeledning i kanalgodset.

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen
ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer
seg.

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom
branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens
brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom
brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller
beregning.

Det vises til byggforskblader 520.342 Gjennomføringer i brannskiller [21]
og 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske
installasjoner [22].

Alle

Avtrekk fra kjøkken Det skal være fettfilter på avtrekk og mulighet for å rengjøre i hele
kanalens lengde. Alle materialer skal tilfredsstille A2-s1,d0 [ubrennbar].

Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l. må utføres med
brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning
mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.

RIV
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Vann- og avløpsrør,
rørpostanlegg,
sentralstøvsuger-
anlegg

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert
brannmotstand unntatt:

o 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.

o 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.

RIV/
RIE

Rør- og kanalisolasjon Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer
enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/ takflate, må
isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset
brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene.

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre
enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate/ takflate, gjelder
følgende:

o isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille
klasse BL-s1,d0 [PI]. Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør
eller kanal med ytre diameter til og med 200 mm som minst må
tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII].

o isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom eller bak
nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, må minst
tilfredsstille klasse CL-s3,d0 [PII].

o Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse
CL-s3,d0 [PII]. [RKL 5]

o Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse
DL-s3,d0 [PIII] . [RKL 2 og 4, og BKL 1]

Flaten der røret er festet er tilgrensende vegg- eller himlingsflate. For
vertikale rør gjelder veggen.

RIV

Elektriske
installasjoner

Klasser for bruksområder er gitt i NEK 400 Elektriske
lavspenningsinstallasjoner [21] og NEK 702 Informasjonsteknologi –
Installasjon av kabling [22].

Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i
rømningsvei med mindre:

RIE
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o kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50
MJ/ løpemeter hulrom), eller

o kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har
brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel,
eller

o himlingen har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller

o hulrommet er sprinklet

Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/ løpemeter
korridor/hulrom), kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei

Ventilasjonsanlegg –
generelle krav

Trekk ut-strategi

Steng inne-strategi

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-
s1,d0 [ubrennbare materialer].

Brannsikker ventilering skal utføres etter én av følgende strategier:
1 Trekk ut-strategi
2 Steng inne-strategi
3 Blanding av trekk ut/ steng inn

Det forutsettes at RIV, ev. i samråd med RIBr, velger hvilken strategi som
skal legges til grunn.

Med trekk ut-strategi menes at ventilasjonsanlegget skal gå med full
kapasitet ved brann for å hindre brann- og røykspredning via
ventilasjonskanalene (ev. nattsenking av anlegget må overstyres ved
brannalarm). Det er normalt krav til bypass forbi varmegjenvinnere og
filtere. Ventilasjonskanalene må branntettes og –isoleres iht.
byggforskblad 520.342 [21] ved gjennomføringer i brannskille. Merk at
avtrekks-kanaler vil stort sett måtte isoleres i hele sin lengde.

Med steng inne-strategi menes at ventilasjonskanalene utstyres med
brannspjeld der kanalene bryter brannskille. Brannspjeld må ha samme
brannmotstand som bygningsdelen kanalen føres gjennom. Det
forutsettes at anlegget stopper ved deteksjon i luftinntaket. Det vises til
byggforskblad 520.342 [21] for krav til brannspjeld. Alternativ steng inne-
strategi kan oppnås ved at det benyttes separate ventilasjonsanlegg til
hver branncelle i byggverket.

Kanaler og ventilasjonsutstyr skal festes slik at de ikke faller ned og bidrar
til økt fare for brann- og røykspredning, se også byggforskblad 520.346
[22] om krav til opphengssystemer.

RIV

RIV/
RIE

Sikker strømforsyning Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha
tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i minst 30 minutter. Dette
omfatter blant annet strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt,
motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv.

Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i
hele eller deler av brannforløpet, og minst tiden tilgjengelig for rømning.
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Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og
slokking må sikres på én av følgende måter:

o ved beskyttelse med et automatisk sprinkleranlegg
o ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum

30 mm
o ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og

driftsspenning minst 30 minutter.

3.9 §11-11GENERELLE KRAV OM RØMNING OG REDNING

Tema Ytelseskrav Ansvar
Generelle krav Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til rømningsvei må

være oversiktlig, være uten hindringer og ha færrest mulige
retningsforandringer. Det må være fluktsoner som har tilstrekkelig
bredde for det dimensjonerende persontallet.

ARK

Personer med
funksjonsnedsettelse

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. Behovet for utstyr vil være avhengig av type
byggverk og den interne beredskapen byggverket skal ha i bruksfasen.
Eksempel kan være spesielt utstyr for alarm tilpasset brukerne av
byggverket og utstyr for å lette redning via trapper.

Eier/
bruker

Fluktveier Bredden mellom reoler i for eksempel salgslokaler, må ikke være mindre
enn 0,86 m.

ARK

Skilting Skilting, symboler og tekst på bygget skal følge relevant standard, som for
eksempel NS 3926 [23]. Der dette er aktuelt skal også veileder for
universell utforming følges.

ARK/
RIE

3.10 §11-12TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG REDNINGSTIDER

Tema Ytelseskrav Ansvar
Brannalarm Det skal installeres brannalarmanlegg kategori 2. Brannalarmanlegg skal

prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2013 Brannalarmanlegg -
Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold [25] og NS-EN 54-serien
om brannalarmanlegg [26].

Dette videreføres også til eksisterende leiligheter, med en detektor pr
leilighet, samt trapperom eksisterende bygg.

Alternative detektorer kan benyttes der dette er mer egnet enn vanlige
pga. lokale forhold.

RIE

Bolig Detektorer per leilighet/boenhet må dekke områdene kjøkken, stue og
sone utenfor soverom. I tillegg må følgende være oppfylt:

a. Det må være minst én detektor pr. etasje.
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Tema Ytelseskrav Ansvar
b. Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken er minst

60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er
lukket.

c. Det må være optiske varsling synlige fra kjøkken og stue.
d. Detektorer og akustiske alarmorganer må installeres i

trapperom, kjeller og loft.
e. Manuell melder må installeres i trapperom ved hovedinngang
f. Alarmorganer både i leiligheter og i fellesarealer må aktiveres

ved følgende:
1. alarm utløst i leilighet som ikke er kvittert ut i løpet av

2 minutter
2. alarm utløst i fellesarealer
3. utløst slokkeanlegg

Publikum og
arbeidsbygninger

I bygg tilgjengelig for publikum og arbeidsbygninger skal det i tillegg til
akustisk varsling være optisk varsling i:

o Deler av bygget som er åpent for publikum
o Fellesarealer i arbeidsbygninger

Byggverk med krav om
universell utforming

Byggverk med krav om universell utforming som har mange rom med
samme funksjon, må rom som er universelt utformet ha optiske
alarmorganer i tillegg til akustiske.

Bad og toalettrom som er universelt utformet må akustiske alarmorganer
suppleresmed optiske.

Det kan benyttes mobile optiske og vibrerende alarmorganer i:
o Rom som opptar en person av gangen (som kontorer)
o Overnattingsrom

Takterrasser Takterrasse beregnet for personopphold må ha utstyr for varsling av
brann.

Parkeringshus, garasje
og parkeringskjeller

Brannalarmanlegg installeres i p-kjeller, inkl. teknisk rom, boder og
sykkelparkering.

Alarmoverføring Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral,
alarmstasjon, vaktselskap eller til sted lokalt i byggverket med personell
som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering.

Brannalarmanlegget skal forrigles mot andre tekniske tiltak, bl. a:
o Dører som står i åpen stilling på magnet.
o Røykventilering av trapperom.

Ledesystem Det skal installeres ledesystem.

• Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer

RIE
(ARK)
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Tema Ytelseskrav Ansvar
• Byggverk i risikoklasse 5

Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i
rømningsvei. Dette tas også med for eksisterende leiligheter, ut til
trapperom. Unntak kan gjøres for små rom der slike skilt åpenbart er
unødvendige.

Ledesystem i fluktveier og rømningsveier må omfatte ledelinjer som
oppfattes kontinuerlig, i form av komponenter på gulv eller lavt plasserte
på vegg.

Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og
rømningsveien.

I byggverk der forskriften stiller krav om ledesystem vil dette gjelde
rømningsveiene, samt fluktveier i større, uoversiktlige brannceller.

Komponentene i ledesystemet kan være elektriske, belyste eller
etterlysende. Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle steder i
fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten bestemmes av skiltstørrelse og
kontrastforhold.

Ledesystem prosjekteres og utføres i samsvar med NS 1838.

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
(arbeidsplassforskriften) stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere
kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, og krav om at
rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig
til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. For
prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838:2013
Anvendt belysning – Nødbelysning [28]. Ved prosjektering av byggverk
der arbeidsplassforskriften gjelder, kan kravene i de to forskriftene ses i
sammenheng.

Ledesystemet må fungere i minst 30 minutter, etter utløst brannalarm
eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).

Evakueringsplaner Det skal være utarbeidet evakueringsplaner før byggverket tas i bruk for
sonen i risikoklasse 5. En evakueringsplan må blant annet omfatte:

o Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som
krever evakuering

o Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever
evakuering

o Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon
o Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under

evakueringen, inklusive de som skal assistere personer som har
behov for hjelp til å komme ut av byggverket.

Eier
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Oppgavebeskrivelsen må være definert med hensyn til personer
med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for
spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer med nedsatt
funksjonsevne lettere og raskere.

o Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til
assistert rømning.

o Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte
fluktveier og rømningsveier og utganger, og plassering av
slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er
beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder
ofte også en kort branninstruks, forklaring av symboler og en
markering for "Her står du".

Merking av
branntekniske
installasjoner

Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for
rømnings- og redningsinnsatsen skal være tydelig merket, med mindre
installasjonene bare er beregnet for personer i én bruksenhet og
personene må forventes å være godt kjent med plasseringen.

Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats kan f.
eks. være manuelle brannmeldere, utstyr for betjening av røykluker og
sentraler for slokkeinstallasjoner, brannalarmanlegg og røykventilasjon.

I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i rømningsveiene (som
brannslanger, håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy som
har en funksjon ved rømning og nøkkelbokser) og spesielt utstyr som er
plassert i byggverket for å gjøre evakuering av personer med nedsatt
funksjonsevne lettere og raskere.

Alle

3.11 §11-13UTGANG FRA BRANNCELLE

Tema Ytelseskrav Ansvar
Utgang fra branncelle
generelt

Tilgang på rømningsveier skal samsvare med gjeldende branntegninger.

Fra branncelle skal det generelt være minst 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 (annen seksjon eller til det
fri). Unntak er gitt i aktuelle rader under.

I tillegg gjelder følgende krav:

• Maksimal fluktvei i branncelle skal være 30 meter for risikoklasse
5 og 50 m for risikoklasse 2. Fluktvei er rømning internt i
branncellen fra hvilket som helst sted til nærmeste utgang.

• Trapperom skal utføres som Tr1 trapp.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Unntak: Sporadisk
opphold

Rom for sporadisk opphold, f.eks. tekniske rom / lagerrom, kan ha
rømning via annen branncelle.

Større antall personer Det skal være tilstrekkelig antall utganger, generelt 1 cm per person.

Færre enn 150 personer kan ha én utgang dersom den går til sikkert sted.

Antall utganger fra brannceller for større persontall:
Inntil 300 personer: minst 2 utganger
Inntil 600 personer: minst 3 utganger til sikkert sted eller to uavhengige
rømningsveier eller rømningsvei skilt med E 30-CSa [F 30 S]
konstruksjoner og dør(er).

Rømningsveiene fra brannceller beregnet for flere enn 300 personer må
skilles med bygningsdel og dør med klasse minst E 30-CSa [F 30 S] med
mindre utgangene fører sikkert sted.

Dør til rømningsvei Dør til rømningsvei må ha fri bredde minst 0,86 m for rkl 2 og 4, og minst
1,16 m for rkl 5, og fri høyde minst 2 m.

Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for
alle personer.

Krav til åpningskraft for dører er gitt i § 12-15. Dette gjelder også når
brannalarm er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører
(med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm eller UPS
fram til dør. Dørkraft må være maksimalt 67 Newton der krav i §12-15
ikke er gjeldende.

Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende
tilbake, dersom rømningsveien skulle være blokkert.

Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg
og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være
tydelig merket knapp (KAC-boks) for manuell åpning av døren. Det kan
aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på den manuelle
åpningsmekanismen.

Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker
rømning.

Dør skal slå med rømningsretning. Unntak kan gjøres for branncelle
beregnet for et lite antall personer (< 10 pers). F. eks. leilighet, sykerom,
kontor.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke
kunne blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og
lignende vil kunne forhindre dette.

3.12 §11-14RØMNINGSVEI

Tema Ytelseskrav Ansvar
Rømningsvei
(14.1)

Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle og ha
utgang til terreng eller annen brannseksjon (sikkert sted).

Utgang fra rømningsvei må plasseres eller beskyttes slik at rømning ikke
hindres av stråling eller flammer fra brann i byggverket.

Samlet fri bredde i rømningsvei må være minimum 1 cm pr. person, men
uansett minst 0,86 m.

Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål
dersom forutsatt bruk av byggverket gjør dette nødvendig og dersom
disse ikke reduserer rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og
vaktrom med inntil 20 m2 gulvareal som er knyttet til korridor, og som er
avgrenset slik at møbleringen ikke har mulighet for å vanskeliggjøre
rømningen.

Heis skal ikke benyttes ved brann.

Avstand i rømningsvei fra utgang skal være maksimalt 30 m ved tilgang
på to alternative rømningsretninger.

Maksimal avstand i rømningsvei fra utgang med én rømningsretning er
15 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.

I svingt trapp som er rømningsvei, må minste inntrinn ikke være mindre
enn 200 mm.

Det forutsettes at krav i TEK kap. 12 ivaretasav ARK.

Kommentar:
De to eksisterende leilighetene som vender mot tilbygget, vil få rømning
ut via nye terrassedører, ut på nytt dekke over tilbygg, og ned herfra.
Høyde fra topp dekke til terreng er 3 m iht. underlag mottatt, dvs. ok.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Altangang Altangangen må ha minst to trapper til terreng, én i hver ende.

Avstanden mellom trappene må ikke være over 60 m.

Altanganger som er lengre enn 30 m må oppdeles med
branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand på
maksimum 30 m for å begrense den horisontale brannspredningen.

Altangangen 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 altangang må være utført som branncellebegrensende
konstruksjon med overflate Dfl-s1 (G). Kledning på vegg og tak må være
som for rømningsvei. Overflaten kan være B-s3,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.

Altangangen 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 altangang etter § 12-6 ha fri bredde på minimum 1,5 m. På
lange altanganger 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 altangang 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.

Dører i rømningsvei 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:

o Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å
åpne uten bruk av nøkkel.

o Dør skal slå ut i rømningsretning. Dør i rømningsvei kan likevel slå
mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving
ved rømning.

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Dør i rømningsvei må minst ha fri bredde på 0,86 m for rkl 2
(garasje/ lager/kontor) og 4 (boliger), og minst 1,16 m for rkl 5
(salgslokaler).

Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør
med annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann-
eller røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som
dør i rømningsvei dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm
og

o byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller
strømbrudd åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig,
eller

o døren manuelt kan føres til åpen stilling. Krav til åpningskraft for
dører er gitt i § 12-15.

Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 må være utført for sikker
rømning ved at dør må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk
av nøkkel (panikkbeslag iht. NS-EN 1125).
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3.13 §11-16TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING

Tema Ytelseskrav Ansvar
Slokkeutstyr Slokkeutstyr skal være lett tilgjengelig i hele bygningen.

Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må
være slik at alle rom i hele byggverket dekkes.

Byggverk i risikoklasse 2 (garasje/kontor/ lager) og 4 (boliger) må ha
enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle
rom.

Byggverk i risikoklasse 5 hvor det er trykkvann, må ha brannslange.
Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må byggverket
ha håndslokkeapparater.

Ved spesielle risikoer som brann i frityrolje, brann i metaller mv. kan det
være behov for andre typer slokkeutstyr.

Avstanden til nærmeste slokkeutstyr kan være inntil 30 m.

Krav til håndslokkerapparater:
o Pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller
o Skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller minimum 6

liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7
Brannmateriell – Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og
prøvingsmetoder.

Krav til brannslanger:
o Må ikke plasseres i trapperom.
o Brannslange må ikke være mer enn 30 m ved fullt uttrekk.

RIV/
ARK

Merking
(16.4)

Plasseringen av brannslokkeutstyret skal være tydelig merket med
mindre det bare er beregnet for personer i én bruksenhet og personene
må forventes å være godt kjent med plasseringen.

Skiltene bør være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med
nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av
ferdselsretningen. For materiell som krever bruksanvisning, skal denne
finnes på eller ved materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk.

RIV/
ARK
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3.14 §11-17TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP

Tema Ytelseskrav Ansvar
Tilgjengelighet til og i
bygningen

Brannvesenet skal ha kjørbar atkomst til byggverkets hovedinngang og
oppstillingsmulighet på utsiden.

Følgende føringer gjelder normalt for kjørbar atkomst for brannvesenet:

Minste kjørebredde: 3,5 meter (frem til oppstillingsplass)
Biloppstillingsplass for lift: 7,0 meter x 12,0 m
Maksimal stigning: 1:8
Fri kjørehøyde, minst: 4 meter
Akseltrykk: 13 tonn
Punktbelastning støtteben: 19 tonn

Alle etasjer og brannseksjoner skal nås med brannvesenets
høydemateriell.

Slokkemannskaper skal ha radiodekning i, på og rundt hele bygningen.
Om nødvendig må det gjøres tiltak for å sikre dette.

Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg.
Avstand regnes fra nærmeste brannskille.

ARK /
LARK

Loft Loft må være tilgjengelig for slokkemannskapene via utvendig eller
innvendig atkomst.

ARK /
LARK

Oppforede tak Oppforede tak må være tilgjengelig for slokkemannskapene via utvendig
eller innvendig atkomst. Takflater større enn 400 m2 må ha flere
atkomster og ikke mindre enn én atkomst for hver 400 m2 takflate.

ARK /
LARK

Hulrom Hulrom må være tilgjengelig for inspeksjon. Tilgjengelighet må sikres på
følgende måter:

a) Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av
sjakten. Inspeksjonsluker i sjakten må ikke svekke sjaktveggens
brannmotstand.

b) Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med
luke i himling, eller ved himling består av nedfellbare eller løse
elementer. Avstand mellom to inspeksjonsluker i himling bør ikke
være større enn 10 m.

ARK

Parkeringskjeller I parkeringskjellere som har bruttoareal mindre enn 400 m 2 eller har et
automatisk slokkeanlegg, er det tilstrekkelig med normal ventilasjon
(klima- og eksosventilasjon).

Parkeringskjellere uten automatisk slokkeanlegg og med bruttoareal
større enn 400 m 2 må ha røykventilasjon. Dette kan være termisk
røykventilasjon i samsvar med kapittel 10 i Melding HO-3/2000

ARK
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Røykventilasjon. Temaveiledning eller mekanisk røykventilasjon basert på
lateralt/ langsgående ventilasjonsprinsipp.

Mekanisk røykventilasjon må ha ventilasjonsretning vekk fra inn- og
utkjøringsrampe til parkeringskjelleren og til røykutkast i motsatt ende av
rommet, plassert slik at røykspredning til overliggende byggverk unngås i
størst mulig grad.

Røykventilasjonen må dimensjoneres slik at det oppnås en lufthastighet i
alle deler av rommet som hindrer tilbakestrømming av brannrøyk,
normalt minst 1,0 m/s.

Antall og plassering av brannvesenets angrepsveier til parkeringskjeller
må være slik at alle deler av parkeringskjelleren kan nås med maksimalt
50 m slangeutlegg fra angrepsvei. Dersom en kjeller inneholder to eller
flere brannseksjoner, må det være minst én angrepsvei til hver
brannseksjon.

Angrepsvei må være uavhengig av rømningsveier. Unntak gjelder
rømningsveier som bare betjener parkeringskjeller dersom
parkeringskjelleren har automatisk sprinkleranlegg.

Det må være en egen branncelle mellom heissjakt og parkeringskjeller.
Denne branncellen kan være en del av brannvesenets angrepsvei.

For parkeringskjeller over 400 m² må branncellen utføres som
brannsluse.

Angrepsvei må være skilt fra resten av byggverket med murte eller støpte
bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

Det må være en lett synlig orienteringsplan som inneholder nødvendig
informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr og branntekniske installasjoner (alarm- og
slokkeanlegg) for parkeringskjelleren på vegg ved inn- og
utkjøringsrampe og i alle angrepsveier.

Utvendig
vannforsyning

Det skal være forsvarlig adgang til slokkevann.

Tilstrekkelig mengde slokkevann må være tilgjengelig uavhengig av
årstiden. Det anbefales at uttak for slokkevann etableres på kjørevei.

Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til
hovedangrepsvei.

Slokkevannskapasiteten må være:
o Minst 50 l/s fordelt på minst to uttak.

RIV
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Tema Ytelseskrav Ansvar
Roar Jørgensen AS(RIBr) har ikke kartlagt kapasiteten eller plassering for
eksisterende uttak. Det forutsettes av RIV avklarer disse forholdene med
kommunen og verifiserer kapasiteten.

Merking av
branntekniske
installasjoner

For risikoklasse 5, må det ved inngangen til hovedangrepsveien være en
orienteringsplan som inneholder nødvendig informasjon om
brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr,
branntekniske installasjoner alarm- og slokkeanlegg brannvernleder og
annet viktig personell samt oversikt over særskilte farer i sammenheng
med brann og ulykker.

ARK
(RIE)

4 FORUTSETNINGER FOR BYGGEFASEN

Entreprenøren(e) skal utarbeide en egen HMS plan for brannvernarbeidet på byggeplassen under
byggeperioden. Denne skal etterleves av entreprenører og stedlig byggeplassledelse og tas jevnlig opp til
vurdering og revisjon etter hvert som arbeidene skrider frem. HMS planen skal ivareta organiseringen,
ansvarsfordelingen, tiltak som må gjøres, rutiner og instrukser mv.

Ved ev. delovertagelser / oppdelte brukstillatelser for bygget skal dette særskilt vurderes med hensyn til grad
av ferdigstillelse i byggverket slik at aktivt og passivt brannvern vurderes for den aktuelle situasjon som måtte
oppstå. Dette vurderes særskilt av RIBr.

Det forutsettes at det på byggeplassen benyttes sertifiserte og godkjente byggevarer / komponenter /
produkter og løsninger. Avvik fra dette må vurderes særskilt.

Utførelsen i byggefasen må dokumenteres. Dette innebærer bl.a. at for produkter, komponenter, materialer
o.l. med monteringsanvisninger og der anvisningene er en del av en klassifisering/godkjenning, så skal
anvisningene legges ved som dokumentasjon på utførelsen. Utførte arbeider kan også dokumenteres, f.eks.
med signerte sjekklister som angir at gjeldene anvisninger er fulgt.

Yt te rligere info rmasjo n om k o ntro ll av utfø relse finnes i by ggfo rskblad 32 1 .0 28 “Brannsikkerhet.
Dokumentasjon av utførelse.» [5].
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5 FORUTSETNING DRIFTSFASEN

I dette avsnitt angis føringer som må ivaretas når bygningen tas i bruk.

5.1 PROSJEKTERENDE OG UTFØRENDE

Ansvarlige prosjekterende og utførende skal fremlegge nødvendig FDV-dokumentasjon, innenfor sitt fag-
område, som skal brukes ved drift i bygningen.

For RIBr med overordnet ansvar for brannteknisk prosjektering, innebær dette at det må leveres en oppdatert
brannsikke rhet sstrategi o g “ som-by gget ”-branntegninger. Rømningsplaner kan utarbeides på bestilling.

Ev. rømningsplaner, laminerte brannplaner og O-planer for brannalarmanlegget må utarbeides og henges opp
før bygningen tas i bruk.

5.2 EIER OG BRUKER

Kravene til brannteknisk dokumentasjon iht. FoB [6] skal følges. Branndokumentasjon tilpasset bygningen og
bruken, med branntegninger, brannstrategi, beskrivelse av funksjon til branntekniske installasjoner,
organisering av brannvernsarbeidet samt. nødvendige rutiner og instrukser mv. må utarbeides.

Eier må sørge for at branntekniske installasjoner fungerer som forutsatt. Kontroll- og serviceavtaler på aktive
brannsikringsanlegg slik som trykksetting, brannalarmanlegg, røykventilasjon, slukkeutstyr og ledesystem for
rømning må etableres.

Ut fra FoB [6] vurderes bygningen sannsynligvis ikke åbli registrert som et særskilt brannobjekt. For særskilte
brannobjekter stilles mer omfattende krav til organisatoriske og tekniske tiltak, se FoB [6].

6 DOKUMENTASJON FRAVIK

Det er ikke prosjektert med fravik i denne fasen.
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