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Saksopplysninger
I Aremark kommunestyrets behandling av budsjett for 2016 den 10.12.15, sak 60/15, ble det 
gjort vedtak om at låven på Myrland rives og at det bygges aktivitetshus inneholdende 
musikkrom og verksted ca 200 kvm innenfor en ramme på kr 1 250 000 inkl. mva. 
Låven ble gjenstand for brannøvelse for Aremark Brannvesen og ble brent ned i september 
2016. Gjenoppbygging av låven/aktivitetshuset ble vedtatt overført til 2017 i 
budsjettbehandlingen 15.12.16, sak 65/16 med samme investeringsramme.

Våren 2017 ble Myrland gjenstand for branntilsyn. Det ble avdekket at Myrland ikke er 
bruksendret fra bolighus til ungdomshus. 
Rambøll Norge AS ble engasjert av Aremark kommune for utarbeide brannkonsept for Myrland 
ungdomshus. Tiltaket består av å bruksendre et bolighus til ungdomshus i Aremark kommune.
Brannkonseptet beskriver det sikkerhetsnivået som gis av byggteknisk forskrift med veiledning 
for risikoklasse 2/5 og brannklassse 1.
I tillegg til det branntekniske vil arbeidstilsynet,  mattilsynet og miljørettet helsevern være 
aktører som vil stille krav til bruksendringen. 

Vurdering
Det har etter vedtak om bygging av ny låve/aktivitetshus fremkommet nye opplysninger vedr. 
Myrland Ungdomsgård. 
For at Myrland Ungdomsgård skal bestå må det gjøres betydelige tiltak på nåværende bygning 
som ivaretar gjeldende lover og forskrifter. Alternativet kan være å bygge nytt lokale for 
fritidsklubb i Aremark. 
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For å oppgradere eksisterende bygning slik at den tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter, 
finner rådmannen det mest hensiktsmessig å omdisponere vedtatt investeringsramme til bygging 
av ny låve/aktivitetshus om til oppgradering av eksisterende bygning. 
Bygging av ny låve/aktivitetshus blir å vurdere i økonomiplanen 2018 – 2021.

Rådmannens innstilling
Vedtatt investeringsramme til bygging av ny låve/aktivitetshus på Myrland innenfor en ramme 
på kr 1 250 000 omdisponeres til nødvendig oppgradering av eksisterende bygning for å 
tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter. 
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BRANNKONSEPT 

 

 

 

 
 
 

 

SAMMENDRAG 

 

Rambøll Norge AS er engasjert av Aremark kommune for å utarbeide brannkonsept for Myrland 

ungdomshus. Tiltaket består av å bruksendre et bolighus til ungdomshus i Aremark kommune.  

 

Brannkonseptet beskriver det sikkerhetsnivået som gis av byggteknisk forskrift med veiledning for 

risikoklasse 2/5 og brannklasse 1.  

 

Denne rapporten angir overordnede krav, forutsetninger og minimumsytelser til konstruksjoner, 

bygningsdeler og installasjoner for at funksjonskravene i Teknisk forskrift (TEK) [1] til Plan- og 

bygningsloven [2] skal tilfredsstilles. Fravik fra Veiledning til teknisk forskrift er dokumentert [3] i 

eget kapittel. 

 

Denne rapporten er utarbeidet som et overordnet brannkonsept for tiltakshaver, og er ikke et 

komplett brannkonsept til detaljprosjekterende.  

Det er d.d. identifisert følgende sannsynlige fravik fra Veiledningen til teknisk forskrift (VTEK) som 

må dokumenteres i senere fase med mindre det prosjekteres med preaksepterte ytelser:  

 Bredde på dør(er) i rømningsvei utført med fri bredde 0,9 m istedenfor 1,2 m.  

 Mulig fravik av bærekrav  

 Mulig fravik av krav til lavt sittende ledesystem 

 Utførelse av trapperom som Tr1 istedenfor Tr2. 

 

Fravik må dokumenteres ved analyseløsninger.  

 

Hovedstrategi for branncelleinndeling av bygningen skiller mellom plan beregnet for 

personopphold og kjellerplan kun beregnet for sporadisk personopphold.  

 

Hovedstrategi for rømning ivaretas ved korte fluktveier og mulighet for evakuering i begge plan 

samt å skille ut kjeller med godkjent rømningsvindu.   

 

Hovedstrategi for verdisikring bygger på de samlede ytelsene som gitt av krav for risikoklasse 2/5 

og brannklasse 1. Det er sannsynlig at endelig prosjektering må ivaretas med kompenserende 

tiltak som del av blandingsløsning og fraviksdokumentasjon. Brannsikringstiltak som automatisk 

brannvarslingsanlegg, direktevarsling til 110 sentral, økte krav til kledninger og overflater, 

automatisk slokkeanlegg kan bli aktuelt.  
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RIB  Ansvarlig prosjekterende Byggeteknikk 

RIBR  Ansvarlig prosjekterende Brannteknikk 
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RIV  Ansvarlig prosjekterende VVS-tekniske fag 
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SØK Ansvarlig søker 

 

FOB Forskrift om brannforebygging.  [4] 

SAK10 Byggesaksforskriften 2010 [5] 

TEK10 Teknisk forskrift 2010 [1] 

VTEK Veiledning om tekniske krav til byggverk [3]  

 

BTA Bruttoareal 
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1. INNLEDNING 

Rambøll Norge er engasjert for å utarbeide brannkonsept for Myrland ungdomshus.  Prosjektet 

omfatter bruksendring fra enebolig i risikoklasse 4 til ungdomshus (forsamlingslokale) i 

risikoklasse 5 med kjeller i risikoklasse 2.  

 

Dette brannkonseptet er utarbeidet av Magnus Torgheim. Kontroll er gjennomført av Jan 

Christian Lohne. Kontroll er dokumentert ved sjekkliste og kontrollkopi. Rambøll Norges 

kvalitetssystem er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN 14001.  

 

Rambøll Norge har utarbeidet et overordnet brannkonsept med tilhørende skissetegning som 

identifiserer de branntekniske krav som gjelder for prosjektert bruk. Rambøll Norge søker i denne 

omgang ikke ansvarsrett ifb med prosjekteringen, men dersom tiltaket skal omsøkes vil Rambøll 

ferdigstille prosjekteringen og søke ansvarsrett i tiltaksklasse 2 (alternativt tiltaksklasse 3 ved 

bruk av analyseløsninger) i forbindelse med byggesak.  

 

Det forventes at en bruksendring med tilhørende søknadsprosess kan innebære 

dispensasjonssøknader for energi krav mm. Det anmerkes at branntekniske krav fullt ut må 

tilfredsstille sikkerhetsnivået gitt av TEK 10. Søknadsprosessen og ansvarsbeleggelse må ivaretas 

av ansvarlig søker.  

 

Brannkonseptet danner grunnlag for detaljprosjektering. For at tiltaket skal oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta de 

ytelseskrav som er angitt. RIFs veileder ansvar for planlegging av brannsikkerhet - grensesnitt og 

ytelser fra 2013 legges til grunn.  

 

1.1 Identifisering av tiltaket 

 

 
 

 

Oppdragsgiver:  Aremark kommune 

 

Prosjektnavn: Myrland ungdomshus 

 

Bygningsnavn: Myrland ungdomshus 

 

Adresse:  

 

Gårds- og bruksnummer: 23/38 

 

Beskrivelse av tiltaket: Bruksendring fra enebolig til forsamlingslokale 

 

Særskilt brannobjekt: ja 

 

Annet:  
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1.2 Ansvarsoppgave i henhold til Byggesaksforskriften (SAK 10) 

 

 
 

1.3 Gjeldende regelverk 

De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71 med endringer [2]. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået 

av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver av 14. juni 2002 [6]. Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggeteknisk 

forskrift 2010 (TEK10) [1].  

 

Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) oppdateres jevnlig. I forbindelse med dette prosjektet er 

veiledning lastet ned fra www.dibk.no den 1/7-16 lagt til grunn. 

 

1.4 Tilleggskrav fra tiltakshaver, myndighetene, tiltakshaver eller bruker 

Spesielle krav i rammetillatelser ol er ikke gjort kjent.  

 

1.5 Dokumentasjonsform 

De branntekniske ytelseskrav er dokumentert i henhold til preaksepterte ytelser angitt i VTEK 

[3]. Fravikende løsninger er dokumentert i form av analyser. 

 

Kildehenvisninger er angitt med [nummer] og er spesifisert i litteraturhenvisning. Eksempel: NS 

3901 [7]. 

 

Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann er dokumentert ved at byggeobjektet: 

 Utføres i hovedsak i samsvar med preaksepterte løsninger i henhold til VTEK. Eventuelle 

fravik fra VTEK må analyses i fraviksdokumentasjon. 

  

Tiltakshaver: Aremark kommune  

 

Ansvarlig søker (SØK): ikke avklart d.d. 

 

Rambølls kunde: Aremark kommune 

 

Brannteknisk prosjekterende (PRO RIBR): Rambøll Norge AS 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk prosjektering (KPR RIBR): ikke 

avklart d.d. 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk utførelse (KUT Brann): ikke krav 

 

Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: TKL 2 eller 3 
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2. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER FOR BRANNTEKNISK 

PROSJEKTERING 

Brannkonseptet skal gjelde for den forutsatte bruk av bygningen i normal driftssituasjon. 

 

2.1 Grunnlagsdokumentasjon 

2.1.1 Tegninger/dokument fra oppdragsgiver 

 

Følgende dokumenter ligger til grunn for prosjekteringen: 

 

Dokument Utarbeidet av Datert 

Plantegninger1) Rambøll Norge AS 17.02.17 

1) Det foreligger ikke ARK tegninger for tiltaket dags dato. 

 

2.1.2 Offentlige dokumenter 

 

Dokument Utarbeidet av Datert 

Rammesøknad/Et 

trinnssøknad 

Ikke omsøkt d.d.  

 

2.2 Forutsetninger for byggeobjektet og virksomheten i bygget 

2.2.1 Areal og Virksomhet 

 

Etasje Areal (BTA) Virksomhet Tellende etasje Kommentar 

Kjeller Ca 80 m2  Lagerbruk Nei Ikke måleverdig 

areal etter TEK 

§6-1 (c) 

1. etasje Ca 80 m2 Oppholdsrom, 

kjøkken 

Ja  

2. etasje Ca 80 m2. Oppholdsrom,  Ja  

 

2.2.2 Høyde og plassering 

 

Etasje Kommentar 

1. etasje Gulv ca 0,8 m over terrengnivå 

2. etasje Gulv ca 4 m over terrengnivå 

møne Innenfor definisjon av småhusbebyggelse 

 

Dette medfører at bygget har totalt 2 tellende etasjer. 

 

Plan 2.etasje og 1.etasje har interntrapp og er en felles branncelle over flere plan. 

 

Høyder er målt/estimert på befaring. 

 

Situasjonsplan som avklarer avstander og andre branntekniske risikoer i forhold til nabobygg og 

– tomt er vist på neste figur.  

 

 Avstand til nabobygg  er over 8,0 meter og det er ikke nødvendig med ytterligere 

brannsikringstiltak.  
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Figur 2.2-1 Situasjonsplan som viser beliggenhet i forhold til nabobebyggelse  

 

2.2.3 Personbelastning 

Det er fra oppdragsgiver oppgitt et maksimalt persontall på opptil 70 personer i bygningen. Det 

er fri rømningsbredde på dører til utganger til det fri som er dimensjonerende for maksimal 

personbelastning.  

 

2.2.4 Brannenergi 

Bygningen vil i bruk forventes tilsvare opptil en normal situasjon som gjelder for boligbruk.  
Beregnet til brannenergi per m2 omhyllingsflate gir dette en spesifikk brannenergi mindre enn 

400 MJ/m2. Det er d.d. ikke opplyst om spesielle forhold som tilsier en høyere brannbelastning 
som følge av omfattende lagring av brannfarlig vare eller brennbare materialer. 

 

2.2.5 Lagring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare 

Dersom virksomheten skal omfatte oppbevaring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig 

vare i henhold til Brannvernloven, skal eier sørge for at det utarbeides egen risikoanalyse iht. 

krav i medhold av loven. 

 

2.2.6 Spesielle lagringsforhold 

Det er ikke registrert/opplyst om spesielle lagringsforhold i bygningen som krever spesielle 

brannsikringstiltak utover de forhold som er beskrevet i foregående punkter. Det forutsettes at 

det ikke forekommer lagring som hinder evakuering i fluktveier og lagring hovedsakelig foregår i 

egnet rom i kjeller, unntatt i teknisk rom.  

 

Avfallscontainere, søppelkasser ol forutsettes plassert i god avstand fra bygningen. Brennbare 

materialer skal ikke lagres tett inntil vegg..    
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2.3 Forutsetninger for beredskap 

2.3.1 Brannvesenets beredskap og innsatstid 

Innsatstid for brannvesenet er generelt beskrevet i Dimensjoneringsforskriften [9]. Ansvarlig 

søker (SØK) skal i forhåndskonferanse avklare tiltakets forutsetninger og rammer. Dette gjelder 

også det lokale brannvesenets beredskap. [SAK10 § 6-1]  

 

Det forutsettes for tiltaket at beredskapstiden er innenfor de rammer som kreves i 

dimensjoneringsforskriften. [9]  

 

Følgende opplysninger er nylig innhentet vedrørende beredskapsavdelingen i Aremark kommune: 

 

Nærmeste brannstasjon ligger i umiddelbar nærhet. Forventet (oppgitt) kjøretid er 1minutt 

avhengig av årstid. Innsatstid er oppgitt til 5 minutt på dagtid og 8 minutter på natt. 

 

Brannstasjonen er bemannet med 16 stk. mannskaper på deltid uten fast vaktordning. 

 

Det vil også bli foretatt en vurdering om behovet for bistand fra nabobrannvesen.  Dette vil 

vurderes i forhold til meldingen og behovet for bistand i forhold til antall oppmøtte mannskaper 

ved stasjon. 

 

Videre forutsetninger for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap er beskrevet i kapitel 

3.16. 

 

2.4 § 11-2 Risikoklasse og § 11-3 Brannklasse 

Det er risikoen for skade på liv og helse som legges til grunn når byggverk deles inn i 

risikoklasser. Risikoklassen bestemmes ut fra den virksomheten byggverket er planlagt for og de 

forutsetningene menneskene i byggverket har for å bringe seg selv i sikkerhet ved brann. 

 

Brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen 

er avhengig av bruken av bygningen (risikoklasse), størrelse og planløsning. Underliggende 

etasje må i følge tekniske forskrift ha brannklasse minst som overliggende etasje. 

 

Risikoklasser er bestemt på grunnlag av preaksepterte ytelser i VTEK § 11-2. Brannklasse skal 

etter preaksepterte ytelser i § 11-3 tilfredsstille brannklasse 2. 

 

Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to etasjer og 

bruttoareal mindre enn 800 m 2 pr. etasje kan oppføres i brannklasse 1 (VTEK §11-3, pkt 4). 

 

Etasje Virksomhet Risikoklasse Brannklasse Kommentar 

Kjeller Teknisk rom 2 1 Ikke tellende.1)  

1.etasje Forsamlingslokale 5 1  

2.etasje Forsamlingslokale 5 1  

 
1) Eventuelt lagringsrom i kjeller gir som utgangspunkt definisjon av kjeller til tellende 

etasje (etter VTEK §6-1 og Grad av utnytting – Beregnings og måleregler) og vurderes til 

hoveddel, og preakseptert skal bygningen som konsekvens plasseres i brannklasse 2 med 
tilhørende krav til utførelser og branntekniske ytelser.  
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3. BESKRIVELSE AV BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV 

For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot brann, må ansvarlig prosjekterende for 

alle fag ivareta de ytelseskrav som er angitt i dette kapitlet i sin detaljprosjektering.  

 

Ytelseskravene er basert på forutsetninger og begrensninger fastlagt i kapittel 2. 

Paragrafhenvisninger i dette konseptnotatet referer til veiledning til teknisk forskrift (VTEK) [3]. 

 

Dersom forutsetninger endres underveis i prosjektet, kan det påvirke kravet til 

brannsikkerhetsnivå, slik at angitte ytelseskrav ikke lenger gir tilfredsstillende sikkerhet. 

 

Endringer av forutsetninger eller endringer i prosjektet som berører brannkonseptet, skal i følge 

Forskrift om saksbehandling [5] meldes av Ansvarlig søker (SØK). Ansvarlig brannprosjekterende 

skal på bakgrunn av slike endringer revidere brannkonseptet. 

 

Ytelseskrav angitt i dette kapitlet ledsages av branntekniske tegninger utarbeidet av RIBR. 

 

3.1 Oversikt over branntekniske tegninger 

Branntekniske tegninger er angitt i tabell eventuelt tegningsliste. 

 

Dokument Dato Revisjon 

Prinsippskisse 10/3 -17 Det er foreløpig kun utarbeidet en brannteknisk skisse. 

Dersom tiltaket omsøkes kan det utarbeides komplette 

branntegninger. 

 

3.2 § 11-4 Bæreevne og stabilitet  

Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at bygningene som helhet og hver enkelt del har 

tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet ved brann. 

 

I tabell nedenfor er preaksepterte ytelser som oppfyller forskriftens funksjonskrav redegjort for. 

Dokumentasjon og beregning av bæreevne ved brann skal utføres av RIB. Brannmotstand må 

dokumenteres for alle konstruksjonselementer. Dette ansvaret kan ikke overlates til utførende. 

 

Underliggende konstruksjoner skal ha minst samme brannmotstand som overliggende 

konstruksjoner.  

 

Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som har høyst to etasjer og 

bruttoareal mindre enn 800 m 2 pr. etasje kan oppføres i brannklasse 1. Dette legges til grunn 

for krav til bæreevne med forutsetning av at kjeller skilles ut som egen branncelle og kan regnes 

som en ikke tellende etasje ikkt til TEK § 6-1 (c). 

 

Branntekniske ytelseskrav  Brannklasse 1 Ansvar 

Hovedbæresystem inkl. horisontale 

avstivningssystem  

R 30 [B 30]1  

 

RIB 

Sekundære, bærende bygningsdeler, 

etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er 

del av hovedbæresystem eller stabiliserende  

R 30 [B 30] 

 

Trappeløp  - 

Utvendig trappeløp, beskyttet mot 

flammepåvirkning og strålevarme 

- 

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.  
1 Deler av bæresystemet som er avstivende og stabiliserende for bygget må anses som 

hovedbærende.  
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Brannmotstand må dokumenteres for alle konstruksjonselementer.  

 

3.3 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

Dersom det planlegges forhold som medfører fare for eksplosjon, er det hver prosjekterendes 

ansvar å bringe dette frem. Dersom det er aktuelt, må det gjennomføres risikovurdering av 

forholdet. 

 

Branntekniske ytelseskrav Ansvar 

Generelt gjelder følgende krav knyttet til sikkerhet ved eksplosjon: 

 Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle. 

 Rom hvor det kan forekomme fare for eksplosjon, må ha minst én 

trykkavlastningsflate når ikke andre tiltak er truffet for å sikre skader på 

personer og byggverket for øvrig. 

 Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde 

rømningsveiers funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller. 

 

Dette iht. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 

samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen [10]. 

ARK 

RIB 

RIE 

 

3.4 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

Faren for spredning av brann fra en bygning til en annen er normalt til stede når avstanden 

mellom bygningene er mindre enn 8,0 m. 

 

Branntekniske ytelseskrav Ansvar 

Det er over 8,0 meter til nabobygg.  ARK 

 

3.5 § 11-7 Brannseksjoner 

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. 

 

Brannenergien i bygget ligger mellom 50-400 MJ/m2, og det er preakseptert løsning med 

seksjonsstørrelse på inntil 1800 m2 pr etasje med heldekkende brannvarslingsanlegg. 
 

3.6 § 11-8 Brannceller 

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. 

 

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. 

 

Branntekniske ytelseskrav - brannceller Ansvar 

Rom som utgjør egen branncelle 

a. Forsamlingslokale 

b. Kjeller  

c. Teknisk rom som betjener flere brannceller 

d. Storkjøkken (*se egen kommentar under tabell) 

 

Det henvises for øvrig til branntegninger som viser den branntekniske inndelingen og 

krav til dører, luker og vinduer. 

ARK 

Tekniske installasjoner skal ikke svekke brannmotstanden til branncellebegrensende 

bygningsdeler 

 

RIE / 

RIV 
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Branntekniske ytelseskrav - brannceller Ansvar 

Vegger og etasjeskillere – generelt 

Branncellebegrensende konstruksjon generelt  EI 30 [B 30] ARK 

Vinduer 

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som 

veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. Vinduer kan åpnes med 

spesialverktøy, dvs vaktmesterfunksjon.  

ARK 

 
*Kommentar om kjøkkenbruk i bygget: 
DSB – Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap definerer storkjøkken som ”Kjøkken i 
tilknytning til forsamlingslokaler, overnattingssteder, sykehus og andre pleieinstitusjoner,  

serveringssteder, skoler, boligbrakker o.l.” Det er ikke kjent d.d. om det er planlagt bruk av frityr 

eller gass som medfører behov for utførelse av kjøkken/kantine som egen branncelle. 

 

3.6.1 Brannmotstand dører og luker  

 

Branntekniske ytelseskrav – Dører og luker Ansvar 

Generelt skal dører og luker i branncellebegrensende vegg utføres med samme 

brannmotstand som veggen. 

 

Røyktetthet på dører og luker. 

Alle dører og luker skal utføres med tilfredsstillende røyktetthet. Røyktetthet for 

dører og luker angis med betegnelsen Sa. Dette betyr at røyktettheten er målt ved 

romtemperatur. Dersom døren oppfyller Sm, som er røyktetthet målt ved 200 
°
C er 

dette også akseptert. Dette som følge av at Sm er et strengere krav enn Sa.  

 

Dører som er klassifisert etter NS 3919 [11] (brannmotstand oppgitt som [B 30, A 60 

etc.]), og som dermed ikke har Sa-klassifisering, må ha terskel/anslag og tettelister 

på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker 

som er testet og oppfyller kriteriene for S a -klassifisering etter NS-EN 1634-3. 

ARK 

Dører og luker - spesielt 

Dør mellom kjeller og plan 1. EI 30  CSa [B 30 S]  

Luke til installasjonssjakt EI 30 [B 30] 

 

3.6.2 Krav til utforming av installasjonssjakt 

 

Branntekniske ytelseskrav – Sjakter Ansvar 

Installasjonssjakter 

Det er to hovedprinsipper for hvordan man ivaretar tilfredsstillende brannsikkerhet 
rundt installasjonssjakter.  
 
Det ene er en (brannteknisk) lukket sjakt som er åpen over flere plan, det andre er 

en (brannteknisk) åpen sjakt som er branntettet i dekket, der brannkravet til veggen 
er redusert. 
 
For en sjakt som er åpen i flere etasjer gjelder her følgende: 

- Sjaktvegg utføres med brannmotstand minimum EI 30 [B 30]. 

- Gjennomføringer ut av sjakt, skal utføres slik at kravet til brannmotstand på 

veggen ikke svekkes (branntetting, isolasjon, oppheng etc.). 

- Inspeksjonsluke i topp og bunn. 
For en sjakt som er branntettet i etasjeskiller gjelder følgende: 
- Sjaktvegg utføres uten brannmotstand, men må tilfredsstille K10 A2-s1,d0 

[K1-A].  
- Gjennomføringer i etasjeskiller skal utføres med brannmotstand minimum EI 30 A2- 

s1,d0 [A 30]. 

ARK 

RIV 
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3.6.3 Forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan 

Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte 

en vanlig årsak til rask brannspredning. 

 

Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot eller gesims 

og videre til kaldt loft som er egen branncelle. Utlufting må da anordnes andre steder, eller det 

kan benyttes lufteventiler med brannmotstand.  

 

Branntekniske ytelseskrav – Utvendig spredning Ansvar 

Vertikal brannspredning mellom brannceller 

Det er ikke vinduer plassert vertikalt ovenfor hverandre i ulike brannceller i vertikalt 

plan. Ytterligere tiltak er derfor ikke nødvendig.  

 

Hvor kaldt loft er en del av underliggende branncelle og beskyttet med himling i plan 

2 som tilfredsstiller K210 B-s1,d0 [K1] trenger ikke gesims utføres som 

branncellebegrensende konstruksjon. Det stilles heller ikke krav til ekstra tiltak hvis 

bygningen helsprinkles. 

ARK 

 

3.6.4 Brannceller over flere plan 

For at rømning og slokking av brann skal kunne skje på en rask og effektiv måte må brannceller 

vanligvis ikke ha åpen forbindelse over flere plan. Under forutsetning av at hensynet til sikker 

rømning er ivaretatt, kan likevel brannceller i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 ha åpen forbindelse over 

inntil tre plan dersom følgende ytelser er oppfylt: 

1. Det må installeres automatisk slokkeanlegg når samlet bruttoareal for de plan som har 

åpen forbindelse er over 800 m2, jf. også § 11-12 første ledd. 
2. Det må være tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan i samsvar med 

bestemmelsene i forskriften. 

Branntekniske ytelseskrav – Brannceller over flere plan Ansvar 

Forsamlingslokale er åpen branncelle med samlet BTA på cirka 160 m2 og det stilles 

ikke krav etter pkt 1. 

 

Pkt 2 ivaretas i kapittel 3.12. 

- 

 

 

ARK 

 

3.7 § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

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. 

 

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. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Materialer og produkters egenskaper ved brann Ansvar 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei 

Overflater på vegger og tak i branncelle inntil 200 m2 D-s2,d0 [In 2] ARK 

Overflater på vegger og tak i branncelle over 200 m2. 

 

D-s2,d0 [In 2] 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1, d0 [In 1] 

Kledninger 

Kledninger i brannceller inntil 200 m2. K210 D-s2,d0 

[K2] 

ARK 
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Branntekniske ytelseskrav – Materialer og produkters egenskaper ved brann Ansvar 

Kledninger i brannceller over 200 m2. K210 D-s2,d0 

[K2] 

Kledning i sjakter og hulrom samt himling under takkonstruksjon 

uten brannmotstand 

K210 B-s1,d0 

[K1] 

Utvendige overflater generelt 

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut 2] ARK 

Taktekking BRoof (t2) [Ta] 

Isolasjonsmaterialer 

Isolasjon må generelt tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset 

brennbar], med mindre konstruksjonselementet oppfyller kravet til brannmotstand 

og isolasjonen er utført på en slik måte at den ikke bidrar til brannspredning. I 

praksis betyr det at hver eneste del av isolasjonen dekkes til, mures eller støpes 

inn. Isolasjonen må ikke gå gjennom branncellebegrensende konstruksjoner.  

ARK 

 

Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel (det man kan ta på), herunder 

overflatesjikt som maling, tapet mv. Underlaget som dette sjiktet er anbrakt på har stor 

betydning for brannegenskapene til overflaten. En klassifisering av overflate vil derfor gjelde det 

endelige produktet, dvs. kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er anbrakt på. 

 

3.8 § 11-10 Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig 

for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. 

 

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. 

 

3.8.1 Ventilasjonsanlegg 

 

NB! Kravene blir gjeldende kun dersom det velges å installere balansert ventilasjon i bygningen. 

Dersom eksisterende friskluftsventiler i yttervegg beholdes som ventilasjonsprinsipp er dette 

kapitlet ikke relevant. Kapittel 3.8.2 må ivaretas dersom kjøkken forutsattes brukt. 

 

Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg Ansvar 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar (vesentlig) til brann- og 

røykspredning.  

RIV 

Ventilasjonsanlegget skal normalt gå ved utløst brannalarm. Ved deteksjon av røyk i 

ventilasjonsanleggets tilluftsinntak, skal ventilasjonsanlegget stanses. Det anbefales 

at deteksjonen i tilluftsinntaket er plassert etter aggregatet for å stanse anlegget ved 

en røykutvikling i selve aggregatet. Dette er også RIFs anbefaling. 

 

Dersom "luft ut" prinsippet skal benyttes må tilluftskanaler ha tilfredsstillende tilførsel 

av luft slik at det oppstår trykk i kanalen som forhindrer at røyk spres inn i 

ventilasjonskanalen. Der kanaler for tilluft går gjennom brannskillet skal det isoleres 

med et minimum av isolasjon på hver side av skillet.  

 

Avtrekkskanaler må utføres slik at røyk luftes ut på sikker måte uten at 

ventilasjonsagregatet stanser. Luft ut prinsippet medfører at avtrekkskanaler kan bli 

utsatt for varme gasser inne i kanalsystemet og må derfor i utgangspunktet isoleres i 

hele sin lengde fra der de bryter et brannskille og helt ut til ventilasjonsaggregatet og 

videre til det fri. Dette så fremt det ikke kan dokumenteres at brannisolasjon kan 

utelates ved analyse.  
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Branntekniske ytelseskrav - Ventilasjonsanlegg Ansvar 

Forutsettes anlegget å gå ved detektert røyk skal aggregat gire opp til maksimal 

avtrekk ved detektert røyk, og anleggets funksjon under brann må dokumenteres 

(avkast/inntak, sikker funksjon, dimensjonerende temperatur, behov for bypass, 

temperaturtålighet på vifter mm). Konferer RIBr ved behov. 

 

Dersom prinsippet "luft ut" ikke er ønskelig, så kan prinsippet "steng inne " 

anvendes. Det vil kort oppsummert omfatte installasjon av røyktette (EI 30) 

brannspjeld der kanalene bryter brannskiller. 

Det må ikke være overstrømningsventilasjon mellom brannceller. Eventuelle 

omluftsspjeld må stenges ved brannalarm. 

Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet med oppheng slik at de ikke faller ned 

og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Her kan løsninger beskrevet i NBI  

520.346 Brannmotstand i opphengsystemer for tekniske installasjoner anvendes. 

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 

[ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan 

gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. 

 

3.8.2 Kjøkkenavtrekk 

 

Branntekniske ytelseskrav – Spesielt for kjøkkenavtrekk Ansvar 

Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 [A 15] 

hvis de ikke ligger i sjakt. Tilknytning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan 

være fleksibel kanal som er typegodkjent for slik bruk. Kjøkkenavtrekk må ha 

fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere 

faren for antennelse og brann.  

 

Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin 

lengde for å redusere faren for antennelse og brann. 

RIV 

 

3.8.3 Vann og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Vann og avløpsrør, rørpostanlegg, 

sentralstøvsugeranlegg o.l. 

Ansvar 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert 

brannmotstand med unntak: 

 Plastrør med ytre diameter 32 mm som føres igjennom murte/støpte 

konstruksjoner med brannmotstand minimum EI30. 

 Plastrør med ytre diameter 32 mm som føres igjennom isolerte lettvegger med 

brannmostand minimum EI30 når det tettes rundt rørene med klassifisert 

tettemasse for bruken med tilsvarende brannmotstand. 

 Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm som føres igjennom 

murte/støpte konstruksjoner med brannmostand minimum EI30 når det tettes 

rundt rørene med klassifisert tettemasse for bruken med tilsvarende 

brannmotstand, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. 

Avstanden fra røret til brennbart materiale må være minst 250 mm. 

RIV 
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3.8.4 Rør og kanalisolasjon 

Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask brannspredning og produksjon av store mengder røyk.  

 

Branntekniske ytelseskrav – Rør og kanalisolasjon Ansvar 

Rør- og kanalisolasjon som utgjør mer enn 20 % av 

tilgrensende vegg eller himlingsflate/ takflate 

A2L-s1,d0 [ubrennbar eller 

begrenset brennbar] 

RIV 

Rør- og kanalisolasjon som utgjør mindre enn 20 % av 

tilgrensende vegg eller himlingsflate/ takflate 

CL -s3,d0 [PII] 

 

3.8.5 Tekniske gjennomføringer 

 

Branntekniske ytelseskrav – Tekniske gjennomføringer Ansvar 

Installasjoner (elektro-, rør- og ventilasjonstekniske anlegg) som føres gjennom 

branncellebegrensende konstruksjoner må ikke svekke konstruksjonens 

brannmotstand. Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner tettes med 

klassifiserte produkter, med minst samme brannmotstand som konstruksjonen for 

øvrig. Arbeidet utføres iht. godkjente monteringsanvisninger. 

RIV og 

RIE 

Alle gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner må tettes med klassifiserte 

produkter med minst samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Arbeidet 

utføres iht. godkjente monteringsanvisninger. I forbindelse med 

ventilasjonsgjennomføringer er det krav om brannspjeld dersom steng inne prinsipp 

benyttes. 

RIV og 

RIE 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert 

brannmotstand. Generelt skal rør- og kanalisolasjon være ubrennbar.  

RIV 

 

3.8.6 Funksjon under brann 

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må ha tilfredsstillende og sikker 

strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet 

strømforsyningen fra tavlerom til alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv. Installasjoner 

som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid. 
 

Branntekniske ytelseskrav – Funksjon under brann Ansvar 

Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann (dører, 

brannalarmanlegg, og nødlysanlegg og eventuelle slokkeanlegg) 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/driftsspenning minimum 

30 minutter. 

RIE 

RIV 

Dører som er beregnet for manuell åpning i hovedrømningsvei skal kunne åpnes med 

åpningskraft maksimum 30 N. Dette gjelder også når brannalarm er utløst, dører 

med større åpningskraft må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm eller UPS fram 

til dør. Dører som normalt er avlåste må tilsvarende utføres med sikker 

strømforsyning. 

RIE 

 

 

3.9 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn 

til personer med funksjonsnedsettelse. 

 

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. 
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Bygningen skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning kan skje på en rask og 

effektiv måte. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Generelle krav om rømning og redning Ansvar 

Behov for spesielt utstyr for å ivareta rømning og redning for personer med 

funksjonsnedsettelse: Dette må vurderes av virksomhet i forbindelse med evakuering 

fra øvre plan og alternative fluktveier fra plan 1 utenom tilrettelagd 

hovedrømningsvei.  

ARK 

Fri bredde i fluktveier (i branncelle) må ikke være mindre enn 0,9 m i branncelle og 

gjelder innvendige dører og interntrapp. Merk: Krav til fri bredde i utgangsdører fra 

branncelle samt tilhørende trapper ol er preakseptert 1,2 meter. 

ARK 

Ved innredning av forsamlingslokalet må det unngås at innredningen gjør det 

vanskelig å orientere seg i branncellen og å finne utgangene. Det må være fluktsoner 

som har tilstrekkelig bredde i forhold til dimensjonerende persontall, og ivaretas 

normalt med 1,2 m mellom grupper av sitteplasser. 

ARK 

 

3.10 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider  

Avhengig av bygningens størrelse, persontall og risikoklasse stilles det krav om såkalte aktive 

brannsikringstiltak. Dette er tiltak som ved sin funksjon er med på å enten øke den tilgjengelige 

rømningstiden eller reduseres tiden som er nødvendig for å rømme fra byggverket.  

 

Samspillet mellom de aktive brannsikringstiltakene og de passive brannsikringstiltakene gjør at 

man oppnår en tilfredsstillende sikkerhetsmargin mellom nødvendig og tilgjengelig rømningstid. 

 

3.10.1 Deteksjon og varsling av brann 

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for 
deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket. I tillegg til 

lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssignal. 
 

Det er minimum krav om at det installeres røykvarslere i bygget. Røykvarslere skal være 

tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup og seriekoblede. Røykvarslere må monteres i 

samtlige rom og kjeller.  

 

Det må dokumenteres at røykvarslere oppfyller kravene i NS-EN 14604 Røykvarslere, eller 

oppfyller kravene i NS-EN 54-7 Røykdetektorer og har lydgiver i henhold til NS-EN 14604 

Røykvarslere. Anlegg etter regler for FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, 

tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet strømnettet. 

 

Kommentar: 

Rambøll anbefaler at det heller installeres et automatisk heldekkende anlegg kategori 2 i bygget. 

Dette er bedre egnet og fleksiblere deteksjonssystem for et ungdomshus med mange og små 

rom fordelt på to plan i en åpen branncelle (eventuelt med kjøkkenbruk), og muliggjør hurtigere 

lokalisering på sentral. Et sentralisert anlegg vil underlette drift ved å kutte ut behov for 

batteriskift samt at periodiske kontroller ol kan foretas på sentral istedenfor hver enkelt 

komponent.  
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Et heldekkende anlegg muliggjør også direktekobling mot nøalarmsentral, vaktselskap m fl. Dette 

kan også være et aktuelt kompenserende tiltak for analyseløsninger. Dette vil også være en god 

verdisikring for branntilløp utenom tider hvor bygningen er i bruk.  

 

Branntekniske ytelseskrav - Deteksjon og varsling av brann 

 

Ansvar 

Rambøll anbefaler at det installeres heldekkende anlegg, se innledende tekst i dette 

kapitlet. Krav for oppfyllelse av dette er derfor medtatt i denne fasen. 

 

For oppfyllelse av krav om brannalarmanlegg må NS 3960 Brannalarmanlegg – 

Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold følges [16]. HO-2/99 

Brannalarmanlegg [12] legges til grunn så langt den passer og dersom ikke andre 

ytelser er angitt.  

 

RIE 

I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være 

varsling ved lyssignal (optiske signalgivere). Det vil bli supplert med optiske 

signalgivere i følgende områder: 

 Deler som er åpne for publikum. 

 Fellesareal og rom med arbeidsplasser  

 Rom som er universelt utformet i henhold til forskriften. 

 Forrom til bad og toaletter 

 

Brannalarmanlegg må i senere fase vurderes for alarmoverføring til 

nødalarmeringssentral (110 sentral). Der alarmoverføringen går direkte til 110-

sentralen.http://www.alarmbrann.no/) skal det være montert lett tilgjengelig 

nøkkelsafe av godkjent type (ref. kontraktsvilkår fra ABØ) ved hovedangrepsveien 

med universalnøkkel til byggverket.  

 

Brannalarmsentralen skal plasseres ved hovedangrepsveien. Brannalarmsentralen 

skal gi entydig oversikt over hvor utløst alarm befinner seg i byggverket. Det er 

viktig at det som står på brannalarmsentralen stemmer overens med 

orienteringsplanen. Forslag til plassering av brannalarmsentral fremkommer av 

branntegninger. 

RIE 

 

3.11 Ledesystem 

 

Branntekniske ytelseskrav - Ledesystem Ansvar 

Byggverket må ha markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsvei. Merking 

skal være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien. Dette er avhengig av 

skiltstørrelse, avstand og kontrastforhold. Gjelder hele bygget. 

 

Forsamlingslokale tilhører RKL 5 og skal ihht TEK 10 utføres med ledesystem. Et 

ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal 

bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være 

elektriske, belyste eller etterlysende. 

 

Ledesystem som prosjekteres og utføres i henhold til NS 3926-1 Visuelle 

ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utforming [13] gir 

preakseptert ytelse.  

 

I arbeidsplassforskriften stilles det krav om nødbelysning der arbeidstaker kan bli 

utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, og krav om at rømningsveier og 

nødutganger skal være utstyrt med tilstrekkelig nødlys. Nødlys skal prosjekteres i 

henhold til NS-EN 1838 Anvendt belysning- Nødbelysning.  

 

Der det stilles krav om både ledelys og nødlys bør kravene i de to forskriftene ses i 

sammenheng. 

RIE 
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Branntekniske ytelseskrav - Ledesystem Ansvar 

Ledelys og nødlys bør prosjekteres slik at disse installasjonene samlet sett gir best 

forutsetninger for sikker rømning.  

 

Ledesystem skal fungere i den tid som er nødvendig for rømning og redning, og i 

minst 30 min etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning. 

God merking/ skilting av fluktvei og utganger samt god belysning, vil redusere den 

nødvendige rømningstiden.  

RIE/ARK 

 

 

Kommentar:  

Det kan være aktuelt å senere vurdere hvorvidt lavtsittende ledesystem kan uteltes for dette 

tiltaket. Forholdet må verifiseres av brannrådgiver som del av søknadspliktig brannprosjektering. 

 

3.11.1 Merking av installasjon for rømnings- og redningsinnsats 

 

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjon for rømnings- og redningsinnsats Ansvar 

Merking av installasjoner for rømnings- og redningsinnsats 

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats 

skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for personer i én 

bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med plasseringen. 

RIV og 

RIE 

 

3.11.2 Evakueringsplan 

For byggverk i risikoklasse 5 skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. 

 

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert 

sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, 

bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 

 

En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

 Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering 

 Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering 

 Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon 

 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. 

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. 

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

 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, symbolliste og en markering for «Her står du». 

 

Kfr RIBr dersom det ønskes bistand til utarbeidelse av rømningsplaner ol. 

 

3.12 § 11-13 Utgang fra branncelle 

Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 

rømningsveier.  

 

Det aksepteres også én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som 

fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder.  
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Branntekniske ytelseskrav – utgang fra branncelle Ansvar 

Sikkert sted 

Med sikkert sted menes det i denne sammenheng utgang til det fri og møteplass på 

trygg avstand fra bygget. 

ARK 

Generelt 

Utgang fra branncelle skal lede direkte til sikkert sted. 

 

Det henvises til branntegninger. 

ARK 

 

Avstand i brannceller (fluktvei) 

Kjeller skal ha maksimalt 50 m fluktvei. 

Personer i forsamlingslokale skal ha maksimalt 30 meter fluktvei til nærmeste 

utgang uavhengig av hvor de befinner seg i lokalet. 

 

ARK 

Utganger fra brannceller 

Veiledningen til TEK10 stiller krav om 1 cm fri bredde per person i utganger fra 

branncelle, og fri bredde ikke mindre enn 1,2 m i RKL 5 og 0,9 meter i RKL 2. 

ARK 

Fri bredde  Min 1,2 m bredde i forsamlingslokale per 

utgang. 

For kjeller gjelder fri bredde min 0,9 meter.    

Åpningskraft 30 N iht. krav i TEK10 kapittel 12 for dører i 

hovedrømningsvei. I forsamlingslokale gjelder 

dette også sekundær rømningsvei. 

Høyde 2,0 m 

Lås Åpnes automatisk ved brannalarmanlegg og 

knapp for manuell åpning. 

Slagretning Generelt i rømningsretning. Unntak kan gjøres 

fra rom med færre enn 10 personer. 

Brannmotstand Se kapitel 3.61 

Trapperom: 

Det stilles ikke krav til trapperom som rømningsvei i bygget siden forsamlingslokale 

er åpen branncelle med interntrapp og begge plan har egne utganger. Interntrapp 

fra kjeller er godkjent rømningsvei fra kjellerplan med sporadisk bruk i tillegg til 

rømningsvindu. 

ARK 

Vindu som rømning 

Det må etableres egen utgang fra kjeller eller etableres godkjent rømningsvindu. Der 

vindu skal anvendes til rømning skal følgende utforming være oppfylt. 

Vinduet skal være minst 0,6 m høyt og minst 0,5 m bredt. Summen av høyde og 

bredde skal være minst 1,5 m. Vindu som rømningsvei merkes tilsvarende som for 

annen utgang fra branncelle. 

 

 

ARK 
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Branntekniske ytelseskrav – utgang fra branncelle Ansvar 

Figur 3.12-1 Rømningsvindu. 

 

Brannceller over flere plan 

Ivaretas med utganger direkte til terreng i plan 1 og utgang fra plan 2. ARK 

Spesielle krav til brannceller beregnet for et stort antall personer 

Brannceller som har et stort antall personer må få tilpasset antall utganger og 

bredder.  

 

Hovedinngang må etter VTEK tilpasses minimum 1,2 m fri bredde som til sammen 

med sekundær rømningsvei (1,2 m) ivaretar krav til frie bredder og krav til utganger 

fra hvert plan.  Økt fri bredde i hovedinngang vil også bedre samsvare med at 

personer normalt søker å evakuere samme vei ut som de kom inn i bygget. 

ARK 

Rømning fra brannceller med sporadisk personopphold 

Utganger fra brannceller skal føre til rømningsvei eller direkte til det fri. Det tillates 

derimot at det fra brannceller med sporadisk personopphold rømmes gjennom annen 

branncelle. Med branncelle for sporadisk opphold menes det rom der personer 

oppholder seg av og til i kortere tid. Dette kan være lagerrom, boder og tekniske 

rom uten faste arbeidsplasser. 

 

For at rømningen skal foregå raskt og sikkert, må fluktveien være oversiktlig, ha god 

merking og belysning og det må ikke foregå brannfarlig aktivitet i nabobranncellen. 

 

ARK 

 

3.12.1 Krav til dører 

Dører som skal anvendes til rømning skal prosjekteres og utføres slik at man sikrer rask rømning 

og forhindrer fare for oppstuving. Dørene skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og skal kunne 

åpnes med et grep og uten bruk av nøkkel (i rømningsretning).  

 

Dører skal slå ut i rømningsretning, men kan likevel slå mot rømningsretning derom det ikke er 

fare for oppstuving. Fare for oppstuving er generelt ikke til stede når persontallet er under 10.  

 

Branntekniske ytelseskrav – dører Ansvar 

Generelt 

Krav til åpningskraft: 

30 N 

Kravet innebærer at selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha 

prioritert strøm eller UPS fram til dør. Dette må sikres i 30 min. 

 

ARK og 

RIE 

Slagretning på utgangsdører skal monteres med rømningsretning ut til terreng.  ARK 

Lås 

Dør mellom plan 1 og kjeller skal ha et låsesystem som gjør det mulig å vende 

tilbake dersom fluktveien skulle være blokkert.  

RIE / 

ARK 

Spesielle dører 

Utgangsdører i forsamlingslokale må kunne åpnes manuelt med et grep og uten bruk 

av nøkkel. VTEK anbefaler at panikkbeslag utføres i samsvar med  

NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal 

stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder. 

RIE/ 

ARK 

Brannmotstand 

Se kap 3.6.1 

ARK 
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3.13 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

 

Branntekniske ytelseskrav – tilrettelegging for manuell slokking Ansvar 

Det installeres formstabile brannslanger minimum i forsamlingslokale. Brannslangene 

må ha en rekkevidde som sikrer at alle arelaer nås. Brannslangene må ikke være 

mer enn 30 m ved fullt uttrekk.  

 

I tillegg skal det monteres egnet slokkemiddel i de rom hvor slokking med vann ikke 

er det beste, f eks i tilknytting til strømtavler ol. Dette kan være CO2-apparat, 

pulverapparat, branntepper o.l.  

 

Håndslokkeapparaterkan 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.  

RIV/ARK 

 

Branntekniske installasjoner og slokkeutstyr skal være tilfredsstillende merket. 

Merking må være i henhold til NS-ISO 3864 [14].  

ARK 

 

3.14 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Krav fra Aremark Brannvesen er lagt til grunn, ref Retningslinjer for tilrettelegging for rednings – 

og slokkemannskap. 

 

Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Ansvar 

Generelt 

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats. 

ARK 

Tilgjengelighet til byggverket 

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og 

brannvesenets angrepsvei i byggverk. Er ivaretatt med gjeldende situasjonsplan. 

ARK 

 

Forhold Krav Ansvar 

Kjørebredde, minst 

 

3,5 meter 

 

LARK og 

ARK 

Stigning, maks 

 

1:8 (12,5 %) 

 

Fri kjørehøyde, minst 

 

4,5 meter 

 

Svingradius mannskapsbil  (ytterkant vei) 

 

9,5 meter 

 

Akseltrykk 

 

10 tonn 

 

RIB 

Boggitrykk 

 

16 tonn 

 

 

3.14.1 Oppstillingsplasser 

Brannstasjon i Aremark er ikke oppsatt med stigebil/lift, og det er ikke prosjektert eller forutsatt 

bruk av dette i tiltaket. 

 

3.14.2 Tilgjengelighet i byggverket sjakter og hulrom 

Brann i takkonstruksjoner og hulrom er ofte vanskelig å kontrollere og slokke. Det må legges 

særlig vekt på utforming av tak, sjakter og hulrom, adkomst og mulighet for inspeksjon og 

effektiv slokking. 
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Branntekniske ytelseskrav – Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper Ansvar 

Tilgjengelighet i byggverket 

Tilgjengelighet til eventuelle sjakter (samt hulrom) kan sikres med luker i topp og 

bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten må ikke svekke 

sjaktveggens brannmotstand. 

 

Tilgjengelighet til kaldtloft kan ivaretas med luke i himling.   

ARK 

 

3.14.3 Installasjoner for rednings- og slokkemannskap utenfor byggverket 

 

Det kreves preakseptert etter VTEK 10 et uttak for slokkevann med minimum 20 l/s i umiddelbar 

nærhet til bygningen. Slokkevann skal plasseres innenfor 25-50 m fra inngang til 

hovedangrepsvei, alternativt maksimal avstand 50 m mellom oppstillingsplass og uttak. Det må 

sørges for at det er tilstrekkelig dekning på eksisterende brannkummer/-hydranter i området. 

Status for eksisterende brannkummer er ikke avklart. Dersom ikke tilstrekkelig dekning er 

ivaretatt, må det etableres nye med mindre det lokale brannvesen aksepterer egen tankbil og 

vann på mannskapsbil som tilstrekkelig slokkevannskapasitet. Vannkapasiteten på ledningsnett 

skal kontrolleres av ansvarlig prosjekterende for VA. 

Kommentarer til slokkevann: 

Slokkevannskapasiteten i kommunalt ledningsnett er etter opplysninger ikke tilstrekkelig i store 

deler av Aremark kommune. I Aremark kommune avklares relevante forhold i byggesak mellom 

kommune og tiltakshaver. Brannvesenet er utstyrt med mannskapsbil med 2000 liter vann, og 

har egen tankbil med 12 500 liter vann. Dette vil også normalt kunne aksepteres som 

tilstrekkelig vannkapasitet ihht dimensjoneringsforskrift og egen ROS analyse. Det er god 

avstand til nabobygg. 
 

Branntekniske ytelseskrav – Installasjoner for rednings- og slokkemannskap utenfor 

byggverket 

Ansvar 

Dersom ny brannkum/hydrant må etableres må dette plasseres innenfor 25-50 m fra 

inngangen til hovedangrepsvei, alternativt annenhensiktsmessig plassering som 

avklares i byggesak.  

 

Brannkum skal være plassert på arealer som ryddes for snø om vinteren, men ikke 

på biloppstillingsplasser. Brannkum skal være tydelig merket. 

 

Slokkevannskapasiteten må være minst 20 l/s.  Dersom ROS analyse til 

brannvesenet aksepterer egen tankbil som slokkevannskilde i småhusbebyggelse er 

det ikke nødvendig å etablere brannkum/hydrant.   

RVA, 

LARK 

RIV 

 

 

3.14.4 Merking av installasjoner for rednings- og slokkemannskap 

 

Branntekniske ytelseskrav – Merking av installasjoner for rednings og 

slokkemannskap 

Ansvar 

Tekniske installasjoner skal merkes slik at rednings- og slokkepersonell får 

informasjon så effektivt som mulig, og dermed kan utføre sine oppgaver raskt. Det 

forutsettes montert orienteringsplan ved brannsentral/ brannvesenets angrepspunkt, 

dvs hovedinngang. 

ARK 

 

3.14.5 Sikring mot nedfall av bygningsdeler 

 

Branntekniske ytelseskrav – Sikring mot nedfall av bygningsdeler. Ansvar 

Balkonger ol, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler bør festes med 

ubrennbare festemidler for å hindre nedfall som kan skade rednings- og 

slokkepersonell.  

RIB 
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4. BESKRIVELSE AV RØMNINGS OG REDNINGSFORHOLD 

Rømning fra forsamlingslokale foregår via utganger til terreng i plan 1, og via ny utvendig 
(skjermet) rømningstrapp fra plan to og videre ut på terreng.  
 

Rømning fra kjeller skjer gjennom annen branncelle (via interntrapp)og ut direkte til terreng fra 
plan 1. Sekundær rømning skjer via tilrettelagt rømningsvindu i kjellerplan.  
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5. SPESIELT I FORHOLD TIL UTFØRELSESFASEN 

Til innkjøpsfasen 

Ytelseskrav angitt i kapittel 3 her, er tilpasset brannteknisk klassifisering av materialer og 

bygningsdeler. Valg av materialer og produktegenskaper skal samsvare med 

dokumentasjonskrav i Veiledning til Teknisk Forskrift VTEK 10, i kapittel 2 og 3, for hele 

byggverket.  

 

Ved valg av fravikende produkter, bygningsdeler, og bruk av ferdige bygningsmoduler skal 

dokumentasjon framlegges for fagansvarlige på forhånd. 

   

Til utførelsesfasen 

Ansvar for etablering og ajourføring av SHA-planen fht krav i byggherreforskriften [15] ligger til 

SHA-koordinator for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.  
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6. SPESIELT I FORHOLD TIL DRIFTSFASEN 

Det er meget viktig at forutsetninger til utført brannteknisk prosjektering i tiltaket overholdes ved  

vedlikeholdsarbeid, oppgraderinger og ombygninger. 

 

Ved alle vedlikeholdsarbeider og tiltak som berører branntekniske forutsetninger må gjeldende 

brannkonsept legges til grunn, og ved behov vurderes av brannteknisk rådgiver.  

 

Ved eventuell ombygging, tilbygging ol, eller endringer som berører branntekniske forutsetninger 

gitt i gjeldende brannkonsept, må brannteknisk rådgiver vurdere endringer og ved behov 

revidere brannkonsept med tilhørende dokumentasjon. 

 

6.1 Kompenserende tiltak 

 

Spesielt må arbeider som berører krav til utførelser som i gjeldende brannkonsept er 

dokumentert som kompenserende tiltak, vurderes særlig og helhetlig av brannteknisk rådgiver. 

 

Alle vesentlige endringer på planløsning, må vurderes særlig og helhetlig av brannteknisk 

rådgiver. 

 

6.2 Branndokumentasjon 

 

I henhold til § 8 i Brann- og eksplosjonsvernloven [6] og § 2-1 i Forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn (FOB) [4], skal eier av byggverket ha dokumentert at byggverket følger lover, 

forskrifter og enkeltvedtak. Krav til brannverndokumentasjon forutsettes å følge anbefalinger i ny 

forebyggende forskrift[4] og foreligge ved overtagelse/ferdigattest. 
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Dekke og gjennomføringer skal tilfredsstille (R)EI 30
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Callout
Brannskiller mot kjeller inkludert dør ol må tilfredsstille EI 30
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Text Box
Hovedposter, brannteknisk oppgradering tilsvarende TEK 10:- nødledelys må kompletteres- detektering må oppgraderes- Brannslangeskap må etableres- bredde dører må vurderes/utbedres- evakueringsplan/rømningsplan/oplan må utarbeides- ny skjermet rømningstrapp fra plan 2 må etableres- avtrekk/ventilasjon må vurderes- R30 hovedbæring må kunne dokumenteres/analyseres- Krav som følge av utleie med kantinedrift må avklares
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Etablere utvendig skjermet trapp/trappeløp fra plan 2. Eventuelle underliggende vinduer må skiftes til EI30 i en avstand inntil 2,0 meter fra trapp. Eventuell avstand fra kjøkkenavtrekk (rist) må tilpasses tilsvarende.
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Brannteknisk skisse og hovedposter for brannteknisk oppgraderingMagnus Torgheim, Rambøll AS den 10/3-17
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