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Sweco Norge AS er engasjert av Stor-Oslo Eiendom AS for å vurdere brannteknisk utforming og 

angi overordnede branntekniske krav i forbindelse med regulering av området Ski Sentrum Syd. 

Ski Sentrum Syd skal utvikles til bolig- og byområde. Det vises til kapittel 1 for nærmere 

beskrivelse av planlagt bebyggelse innenfor området. 

 

Intensjonen med denne rapporten er å beskrive overordnede branntekniske forhold som har 

betydning for bygningenes utforming slik at disse kan tas i betraktning på et tidlig stadium i 

prosjektet. Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) er benyttet for utarbeidelse av denne rapporten. 

 

Rapporten er ikke et prosjekteringsgrunnlag og videre prosjektering må utføres i de neste fasene 

av prosjektet. 
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1. Innledning  

Intensjonen med denne rapporten er å beskrive overordnede branntekniske forhold som har betydning 

for bygningenes utforming slik at disse kan tas i betraktning i et tidlig stadium i prosjektet. Det presiseres 

at denne rapporten ikke er et prosjekteringsgrunnlag, men utformet som en strategi med angivelse av 

hovedprinsipp med alternative valgmuligheter. Videre prosjektering og dokumentasjon av 

hovedprinsipper med/uten alternative løsninger, må utføres før samsvarserklæring kan utstedes.  

Ski Sentrum Syd skal utvikles til bolig- og byområde. Prosjektet er plassert sør i Ski like ved kjøpesenteret 

Ski Storsenter og omkranset av Jernbaneveien, Åsenveien og Sanderveien, se også Figur 1. Prosjektet 

vil bestå av en trinnvis utbygging og virksomheten vil i hovedsak bestå av næring i 1. etasje og boliger 

med tilhørende fellesfunksjoner i øvrige etasjer. Bygningenes etasjeantall vil variere med en begrensning 

opp til 9 etasjer. 

Virksomheten defineres primært i risikoklasse 4 (boligareal) og risikoklasse 2 (parkering og boder). 

Næringsarealer på bakkeplan plasseres i risikoklasse 5. I tillegg vil det være aktuelt med en barnehage 

på området som vil defineres i risikoklasse 3. Brannklasse vil være avhengig av endelig etasjeantall, 

men det tas utgangspunkt i at byggene skal oppføres i brannklasse 3 i denne rapporten.  

1.1. Regulerende krav 

Brannsikkerheten for nybygg reguleres av Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og 

veiledninger (henholdsvis TEK17 [1] og VTEK17 [2]). Av aktuelle grensesnitt må blant annet Forskrift om 

brannforebygging [4] og Dimensjoneringsforskriften [5] ivaretas i prosjekteringsfasen. 

Funksjonskravene i TEK [1] kan ivaretas ved å benytte anerkjente og utprøvde (preaksepterte) 

ytelser/løsninger gitt i VTEK [2] eller SINTEF Byggforskserien. Løsninger/ytelser beskrevet i VTEK har 

imidlertid visse begrensninger da disse nødvendigvis ikke kan behandle alle spesifikke egenskaper og 

funksjonalitetskrav for de konkrete utfordringer/problemstillinger for ethvert byggverk. En sidestilt metode 

for å verifisere og dokumentere sikkerheten er å benytte alternativ analyse. Funksjonskravene til 

sikkerhet skal alltid tilfredsstilles, men ikke nødvendigvis ved bruk av preaksepterte løsninger/ytelser. 

Brannsikringsstrategien baseres på bruk av preaksepterte løsninger i henhold til VTEK der dette er 

hensiktsmessig. Alternative løsninger kan senere benyttes der disse er bedre tilpasset, med hensyn til 

bruk, økonomiske forhold og ikke minst sikkerhetsmessig. Slike løsninger (fravik) skal 

dokumenteres/verifiseres med nødvendige analyser og beregninger. Omfang av fravik avhenger av 

valgte løsninger og må redegjøres for av ansvarlig prosjekterende i byggesaken ifm. utarbeidelse av 

brannkonsept.  
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Figur 1: Lokalisering av Ski Sentrum Syd.  
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2. Prosjekteringsforutsetninger 

Tabellen under sammenstiller forutsetninger som er lagt til grunn for løsningene som presenteres i denne 
rapporten. Dersom det er feil eller mangler i denne rapportens angitte forutsetninger må dette skriftlig 
varsles Sweco. Endringer av forutsetningene kan medføre at valgte branntekniske løsninger må endres. 

Tabell 1: Prosjekteringsforutsetninger for Ski Sentrum Syd 

Prosjekteringsforutsetninger Kriterier 

Bruk/virksomhet Bolig, næring, barnehage, parkering 

Kommune Ski 

Antall etasjer Varierende mellom 3-9 etasjer på foreløpige planer 

Areal Samlet areal vil utgjøre ca. 65.000 m². 

Risikoklasse 

Parkering, boder, tekniske rom: RKL 2 

Barnehage: RKL 3 

Bolig: RKL 4 

Næring: RKL 5 

Brannklasse BKL 3 

Tiltaksklasse TKL 3 

Personbelastning 

Barnehage: Dimensjoneres ette 4-5 m2/pers. 

Bolig: I hver boenhet forventes det en personbelastning på 3-5 pers. per 

leilighet. 

Næringsareal: Baseres på 2 m²/pers for salgsareal og 1,4 m2/pers for 

serveringssteder 

Parkeringsareal, boder, o.l.: Sporadisk personopphold 

Spesifikk brannenergi 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate iht. Byggforskserien 321.051 [3]. 

Spesiell risiko Det er ikke registrert forhold som vil medføre spesiell risiko ifm. tiltaket. 

Plassering til 

nabobebyggelse/nabogrense 

Det forutsettes at byggene plasseres med innbyrdes avstand minst 8 meter 

samt at avstand til eiendomsgrense og nabobygninger er minst henholdsvis 

4 meter og 8 meter. 

Innsatstid brannvesenet 
Under 10 minutter, Ski brannstasjon. Stasjonert: 5 mannskap og utstyrt med 

blant annet mannskapsbil og lift/høyderedskap. 

Brannfarlig stoff 

Det forutsettes at lagring og behandling av eventuell brannfarlig vare skjer 

iht. Forskrift om håndtering av farlig stoff. Det er ikke opplyst om at det vil 

være aktuelt å lagre brannfarlige stoffer eller benytte gass til 

oppvarming/matlaging. 
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3. Brannspredning mellom byggverk 

Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, 

og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. 

Høye byggverk (> 9,0 m) skal sikres med minst 8 meter avstand til nærmeste nabobygning samt 4 meter 

til tomtegrense, med mindre byggverket er utført slik at brannspredning hindres i minst 120 minutter med 

eksempelvis brannvegger.  

4. Risiko- og brannklasser 

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. Ski Sentrum Syd skal først og 

fremst utgjøre et boligområde. Det er videre tiltenkt å etablere næringsarealer på gateplan og parkering 

under bakkeplan. I tillegg er det også planlagt en barnehage på området. Barnehagen defineres i 

risikoklasse 3. Boliger defineres i risikoklasse 4, mens næring- og parkeringsarealer defineres i hhv. 

risikoklasse 5 og 2.  

 

Videre plasseres byggverk i brannklasser ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på 

liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet. Brannklassen fastsettes generelt med bakgrunn i 

antall tellende etasjer og foreløpige etasjeantall på inntil 9 etasjer vil medføre at byggverkene plasseres 

i brannklasse 3. Byggverk med lavere etasjeantall og uavhengig bæresystem vil kunne oppføres i en 

lavere brannklasse. Det forutsettes dog i denne rapporten at byggene skal oppføres i brannklasse 3.  

5. Bæreevne og stabilitet ved brann 

Den planlagte bebyggelsen vil hovedsakelig bestå av byggverk i brannklasse 3 med bakgrunn i 

risikoklasse og antall tellende etasjer. Byggverk i brannklasse 3 skal dimensjoneres for å kunne 

opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp. Tabellen under 

angir bærende bygningsdelers brannmotstand.  

 

Tabell 2: Bærende bygningsdelers brannmotstand for byggverk i BKL 3. 

Bygningsdeler   Brannmotstand 

Bærende hovedsystem R 90 A2-s1,d0 [A 90] 

Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er 

del av hovedbæresystem eller stabiliserende 
R 60 A2-s1,d0 [A 60] 

Trappeløp R 30 A2-s1,d0 [A 30] 

Utvendige trappeløp (beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme) A2-s1,d0 [Ubrennbart] 

 

Fasadekonstruksjoner, eksempelvis balkonger, svalganger, vinduer, fasadeplater og utkragede 

bygningsdeler må ha forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som kan skade rednings- og 

slokkemannskapene samt deres materiell under førsteinnsatsen. Det skal benyttes ubrennbare 

festemidler. Tyngre bygningsdeler, som for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets 

hovedbæresystem.  

 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende, 

eller høyere brannmotstand. 
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6. Brannseksjonering 

Brannseksjoneringsgrenser representerer største tillatte verditap uttrykt som bruttoareal pr. etasje. 

Bruttoarealet innenfor en brannseksjon kan økes gjennom ulike tiltak: 

 

Tabell 3: Største bruttoareal pr. etasje uten brannseksjonering 

Spesifikk brannbelastning  
Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering [m2] 

Normalt Brannalarmanlegg Sprinkleranlegg Brannventilasjon 

> 400 MJ/m² 800 1.200 5.000 Uegnet 

50-400 MJ/m² 1.200 1.800 10.000 4.000 

< 50 MJ/m² 1.800 2.700 Ubegrenset 10.000 

Tabell 2: Størrelse på brannseksjon. 

 

Det forutsettes at alle byggene sprinkles grunnet forskriftskrav til sprinkling av bygninger i risikoklasse 4 

med krav til heis. Dette åpner for bruttoareal inntil 10.000 m² pr. etasje uten oppdeling i brannseksjoner. 

7. Brannceller 

Hovedhensikten med å dele byggverk opp i brannceller er primært ivaretakelse av personsikkerhet, 

sekundært å ivareta verdisikkerheten. Herunder gjelder følgende funksjonskrav: 

• Tilfredsstillende rømningsforhold skal ivaretas. 

• Brann- og røykspredning skal begrenses. 

• Områder med større sannsynlighet for at brann oppstår skal avskjermes. 

• Områder med større konsekvens ved brann skal avskjermes. 

 

7.1 Branncelleinndeling 

Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller: 

• Hvert plan i bygningsmassen, med unntak av eventuelle brannceller åpne over inntil tre plan 
(eksempelvis boligenheter som tillates gå over flere plan).  

• Hver leilighet/boenhet. 

• Eventuelle hybelleiligheter som innehar alle nødvendige funksjoner. 

• Næringslokaler. 

• Barnehage. Hver avdeling, samt personalareal utgjør egne brannceller 

• Rømningsveier (korridorer og trapperom). 

• Parkeringsarealer og brannsluser i tilknytning til parkeringsarealer. 

• Grupperte bodarealer. 

• Avfallsrom, o.l. 

• Tekniske rom – herunder tavlerom og ventilasjonsrom som betjener flere brannceller. 

• Sjakter (avhengig av sjaktløsning, se eget avsnitt vedr. sjakter). 

• Eventuelle hulrom > 400 m2. 

 

7.2 Branncellebegrensende konstruksjoner 

Branncellebegrensende konstruksjoner for byggverk i brannklasse 3 skal tilfredsstille følgende 
brannmotstand: 

• Generelt: EI 60 A2-s1,d0 [A 60] 

• Mellom parkering og øvrige deler av byggene (inkl. dekke over parkering): EI 90 A2-s1,d0 [A 90]  
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7.3 Dører 

Dører skal generelt utføres med samme brannmotstand som veggen den er en del av:  

• Dør fra boenhet til rømningsvei (f.eks. trapperom): EI2 30-Sa [B 30] 

• Dør fra mellomliggende korridor til trapperom Tr 2: E 30-CSa [F 30 S]  

• Dør fra mellomliggende rom til trapperom Tr 3: EI2 60-CSa [B 60 S]. 

• Dør til rom uten varig personopphold (boder, tavlerom, tekniske rom etc.): EI2 60-Sa [B 60] 

• Dør til brannsluser og trapperom i kjellerplan: EI2 60-CSa [B 60 S] 

• Dør/luke til installasjonsjakter som skal utføres som egne brannceller: EI2 60-Sa [B 60] 

• Dør til heissjakt dersom heissjakt må skilles ut som egen branncelle: E 90 [F 90]. 
 

I tillegg skal følgende forhold ivaretas: 

• Dør som er klassifisert etter NS 3919:1997 [B 30, A 60 osv.] må ha anslag, terskel og tettelister 
på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker som er testet 
og oppfyller kriteriene for Sa-klassifisering etter NS-EN 1634-3:2004. Dører til trapperom må 
uavhengig av Sa-sertifisering utføres med terskel. 

• Åpningskraft på dører til og i rømningsvei skal være maksimalt 30 N. Dette krever normalt 
dørautomatikk på selvlukkende dører. 

• Merk at dører fra boenheter ikke trenger å være selvlukkende.  
 

7.4 Brannspredning mellom ulike brannceller 

Forebygging av horisontal brannspredning via vinduer skjer ved at byggene fullsprinkles. Det stille derav 

ikke krav til brannmotstand på vinduer i eventuelle innvendige hjørner. Dette gjelder ikke vinduer og 

øvrige konstruksjoner mot rømningsvei som må forutsettes utført med brannmotstand.  

Forebygging av brannspredning mellom brannceller i ulike plan sikres tilfredsstillende ved at byggene 

sprinkles. Det stilles derfor ikke krav til kjølesoner i fasaden eller bruk av balkonger o.l. som 

flammeskjerm.  

 

7.5 Røykkontroll 

Trapperom Tr 3 (gjelder bygninger med flere enn 8 etasjer) skal sikres med overtrykksventilering iht. 

Temaveiledning HO-3/2000. Det skal etableres egnet betjeningspanel for hvert 

overtrykksventileringsanlegg, med plassering i utgangsplan. Betjeningspanelet skal muliggjøre 

egenkontroll av anlegget, samt mulighet for slokkemannskapene å overstyre automatikken i anlegget i 

forbindelse med sin slokkeinnsats. 

Overtrykksventilering, komponenter 

A. Vifte. Trykksettingsviften plasseres nederst i trapperommet.  

B. Trykkføler. Trykkføler plasseres ca midt i trappesjakten. 

C. Deteksjon. Optiske røykdetektorer for trigging av system. 

D. Luke. Automatisk røykluke i topp av trappesjakt. 

E. Luke/vindu/spjeld. Trykkavlastning i mellomliggende rom (sluse/korridor) til det fri fra hver etasje. 

 

Trapperom som ikke overstiger 8 etasjer kan utføres med tradisjonell røykluke på 1 m2 i topp av 

trappesjakt. Røykluke skal ikke kobles mot deteksjon av røyk, men må kunne utløses manuelt fra 

styringsenhet i utgangsplanet. Røykluker skal være motoriserte slik at åpningsmekanismen kan testes i 

forbindelse med internkontroll. 

 

Parkeringsarealer i kjeller skal særskilt tilrettelegges for utlufting av røyk og branngasser. 
 

7.6 Sjakter 

Heissjakter med heisfront/-dør kun inn mot trapperom i samtlige etasjer kan inkluderes i felles branncelle 

som trapperommet. Det stilles derav ikke krav til brannmotstand på heisdører, eller separat 
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røykventilering av heissjakt. Heissjakter som ikke har heisfront/-dør inn mot trapperom i samtlige etasjer 

skal utføres som egen branncelle og røykventileres. 

Tekniske installasjonssjakter som forbinder ulike brannceller skal i utgangspunktet utføres som egne 

brannceller med brannmotstand EI 60 A2-s1,d0 [A 60]. Eventuelle åpne tekniske sjakter (dvs. uten 

branntetting i etasjeskillere) må røykventileres. Dør/luke i sjaktvegger skal ha tilsvarende brannmotstand 

som sjaktveggen og tilfredsstille klasse Sa [anslag og tettelist på alle sider].  

Tekniske sjakter kan alternativt utføres med branntetting i etasjeskillere, med tilsvarende brannmotstand 

som dekket (EI 60 A2-s1,d0 [A 60] / EI 90 A2-s1,d0 [A 90]). Ved denne løsningen blir ikke føringsveien 

lenger betraktet som sjakt. Sjaktvegger kan da normalt utføres med halv brannmotstand (EI 30 A2-s1,d0 

[A 30]), og i enkelte tilfeller uten krav til brannmotstand.  

 

8. Kledninger og overflater 

Overflate defineres som det ytterste tynne sjiktet på en kledning, herunder maling, tapet og tilsvarende. 

Kledning defineres som underlaget overflaten er anbrakt på. En klassifisering gjelder kombinasjonen av 

overflate og kledning som denne er anbrakt på.  
 

Tabell 4: Ytelser til overflater og kledninger BKL 3. 

Overflater og kledninger Overflate Kledning 

Vegger og tak i brannceller < 200 m² D-s2,d0 [In 2] K210 D-s2,d0 [K2] 

Vegger og tak i brannceller > 200 m² B-s1,d0 [In 1] K210 B-s1,d0 [K1] 

Sjakter og hulrom B-s1,d0 [In 1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] 

Vegger og tak i rømningsvei  B-s1,d0 [In 1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] 

Evt. svalgang/utvendig trappeløp B-s3,d0 [Ut 1] K210 A2-s1,d0 [K1-A] 

Gulv i rømningsvei inkl. evt. svalgang/utvendig trappeløp Dfl-s1 [G] - 

Utvendig overflate B-s3,d0 [Ut 1] - 

Tak (utvendig) BROOF (t2) [Ta]  - 

 

Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate, og må 

ha samme branntekniske egenskaper. Dette gjelder eksempelvis vindsperre.  

 

All isolasjon i konstruksjoner skal generelt være ubrennbar (A2-s1,d0). Brennbar isolasjon skal kun 

benyttes dersom andre risikoreduserende tiltak implementeres. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot 

brennbar isolasjon på tak generelt og takterrasser spesielt. Det henvises generelt til TPF nr. 6 [6], samt 

Byggdetaljblad 520.339 [7]. Eventuell bruk av brennbar isolasjon må verifiseres særskilt av RIBr. 

 

9. Tekniske installasjoner 

9.1 Funksjonssikring 

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann; sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, 

ledesystem og strømforsyning til heis skal være slik utformet og bygget at deres funksjon opprettholdes 

i nødvendig tid for rømming og redning. Dette fordrer sikring av slike installasjoner for 60 minutters drift 

under brann. 
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9.2 Ventilasjonsanlegg 

Vedrørende sikring mot brann- og røykspredning via ventilasjonsanlegg vises det generelt til 

Byggdetaljblad 520.352 [11]. 

 

Ventilasjonsanlegg skal utføres i ubrennbare materialer (A2-s1,d0). Dette gjelder hele kanaltverrsnittet. 

Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann. Kanaler og 

ventilasjonsutstyr mm. må være festet/isolert slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og 

røykspredning. Alle deler som benyttes til å henge opp installasjonene, skal ha minst samme 

temperaturbestandighet og samme brannmotstand som kreves for installasjonene. 

 

Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l. må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 [A 15] inne 

i den aktuelle boenheten hvis de ikke ligger i sjakt med tilsvarende brannmotstand. Alternativt kan 

uisolerte avtrekkskanaler E 15 A2-s1,d0, av stål, brukes innenfor den branncelle der kjøkkenet inngår. 

Dette under forutsetning av at kanalen monteres med sikkerhetsavstand minst 30 mm fra brennbart 

materiale. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler. Samtlige 

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

faren for antennelse og brann. 

 

Avtrekkskanaler fra eventuelle storkjøkken o.l. skal brannisoleres til minimum EI 30 A2-s1,d0 [A30] i hele 

sin lengde. 

 

I utgangspunktet skal ventilasjonsanlegg som betjener flere brannceller gå for full dimensjonert effekt 

ved brann inntil det detekteres røyk i tilluftskanal (etter aggregat/vifte/filter), da skal anlegget stoppe. Ved 

deteksjon av brann i bygningen forøvrig skal ventilasjonsanlegg økes automatisk til full dimensjonert 

effekt, for å etablere størst mulig trykkfall over ventiler. Avhengig av oppbygning av ventilasjonsanlegg 

kan det være behov for bypass utenom filter og varmegjenvinnere til det fri fra avtrekksvifte. For 

aggregater som kun betjener én branncelle, eksempelvis desentraliserte aggregater i hver boenhet, 

stilles det ikke krav til styring av anleggene. Merk at dersom desentraliserte aggregater knyttes opp til 

avtrekks- eller tilluftskanal som er felles for flere brannceller, må tiltak for å sikre mot røykspredning 

påregnes.  

 

Ventilasjon av brannsluser i underetasjer/kjelleretasjer skal ikke foregå gjennom åpninger til de rom som 

betjenes av slusen. Det presiseres at det ikke kan benyttes overstrømning over branncellebegrensende 

skiller uten ytterligere tiltak. Ventiler for overstrømning i brannskiller må sikres med motorstyrt 

brannspjeld med tilsvarende brannmotstand som veggen, dersom ikke annen løsning er avklart særskilt 

med RIBr.  

 

For evt. ventilasjonsanlegg med avkast til parkeringsarealer må løsningen verifiseres særskilt i samråd 

mellom RIV og RIBr. Det må i slikt tilfelle påregnes motorstyrt brannspjeld og bypass på aggregat.  

 

9.3 Kabler 

Kabler kan ikke føres ubeskyttet over himling, eller tilsvarende hulrom i rømningsvei med mindre: 

• Kablene har mindre enn 50 MJ/løpemeter hulrom brannenergi, eller 

• Kablene er ført i egen sjakt med brannmotstand, eller 

• Himling har brannmotstand, eller 

• Hulrommet er sprinklet 
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9.4 Tekniske gjennomføringer 

Tekniske gjennomføringer i konstruksjoner med brannmotstand skal sikres med brannisolering og 

branntetting med godkjente produkter. Det presiseres at det ikke kan benyttes overstrømning over 

branncellebegrensende skiller.  

 

Rør- og kanalisolasjon skal utføres i ubrennbare materialer (A2L-s1,d0). Forutsatt at den samlede 

eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate 

kan rør- og kanalisolasjon utføres i klasse BL-s1,d0 [PI] i rømningsvei og CL-s3 [PII] for øvrig. 

 

10. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

Bygningene skal utformes for rask og sikker rømning. Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal 

være større enn den tiden som er nødvendig for rømning (60 min). Det tilrådes avholdt et eget særmøte 

mellom RIBr, RIV, RIE for samordning av tekniske anlegg mht. brann. Det anbefales at RIBr utarbeider 

eget dokument ifm. alarmorganisering og styring av tekniske anlegg ved brann. 

 

10.1 Automatisk slokkeanlegg 

Det forutsettes at byggene utføres med heldekkende sprinkleranlegg. Balkonger skal sprinkles dersom 

de er mindre enn 50 % åpne. Anlegget skal prosjekteres og utføres etter følgende standarder:  

• Boligarealer og rømningsveier/trapperom: NS-EN 16925 (type 2 for inntil 8 etasjer, type 3 for 
over 8 etasjer).  

• Øvrige arealer (kjellerplan og barnehage, næringsarealer): NS-EN 12845 [9]. 

Sprinkleranlegget må forrigles til brannalarmanlegget slik at det gis alarm ved sprinklerutløsning. 

Sprinklerventil må være overvåket slik at ventil som ikke er i full åpen stilling medfører feilalarm. Adkomst 

til ventilsett må merkes helt fra hovedangrepsveier. 
 

10.2 Brannalarmanlegg 

Det skal installeres heldekkende brannalarmanlegg (kategori 2) i alle arealer. Brannalarmanlegget skal 

være adresserbart og ha alarmoverføring til 110-sentral eller annen alarmstasjon/vaktselskap. Gjeldende 

standard NS 3960 [10] må skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av anlegget. 

Brannalarmpaneler må etableres direkte innenfor brannvesenets angrepsveier. Merk at det må etableres 

akustisk varsling på felles takterrasser og optisk varsling i fellesarealer i arbeidsbygninger samt i 

publikumsarealer.  

 

10.3 Ledesystem 

Bygningene må utstyres med tilfredsstillende ledesystem. For prosjektering og utførelse av ledesystem 

og nødbelysning vises til NS 3926 samt NS-EN 1838. Det må etableres markeringsskilt over alle 

rømningsdører til og i rømningsvei (trapperom/sluse/korridor), samt utgang til det fri. Det er ikke krav til 

ledesystem/markeringsskilt internt i boenheter. Fellesarealer slik som trapperom, korridorer/sluser, 

takterrasser samt kjellerplan (parkering, bodareal), samt barnehage og næringslokaler skal dekkes med 

komplett ledesystem. 

 

I kjellerarealer kan det velges enten å definere parkerings- og bodarealer som åpent areal og følge 

reglene om antipanikklys, eller definere rømningsveier (traséer) og videre følge reglene for ledelys i 

rømningsvei. Løsninger avklares med RIBr i videre prosjektering. 
 



 
 

 

 

 

BRANNSIKRINGSSTRATEGI 

SKI SENTRUM SYD 
P:\31224\10211524_Ski_Sentrum_Regulering-_RIBr\000\06 Dokumenter\10211524_RIBr_Ski Sentrum_Overordnet brannsikringsstrategi_rev02 _A.docx 

SIDE 13 AV 19 
 

  
 

11. Rømning av personer  

Rømningsvei må på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være utført som egen 

branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.  

 

Brannceller for sporadisk personopphold (boder, lager, parkering, teknisk rom etc.) kan ha rømning via 

annen ordinær branncelle.  

 

Følgende generelle ytelser er gjeldene for dimensjonering av rømningsveier: 

• Minimum fri bredde i trapperom skal være 0,86 meter fra arealer i risikoklasse 2 og 4. Merk 

imidlertid at TEK § 12-14 stiller krav til fri bredde for hovedtrapp på minimum 1,1 m. 

• Fri bredde på rømningsveier fra arealer i risikoklasse 3 og 5 skal være minimum 1,16 meter. 

• I boligbygninger med krav til tilgjengelig boenhet samt i bygninger med krav om universell 

utforming skal korridor ha fri bredde på minimum 1,5 m. 

• Avstand i blindkorridorer (sammenfallende rømningsretning) skal ikke overstige 15 meter. 

• Dører til og i rømningsvei må slå ut i rømningsretning. For brannceller beregnet for mindre enn 

10 personer (boenheter, teknisk rom, bodareal) kan rømningsdør slå mot rømningsretning. 

• Dør til og i rømningsvei må lett kunne åpnes med et enkelt håndgrep, uten bruk av nøkler eller 

lignende.  

• Dør kan være låst under forutsetning av at låsesystemet utløses automatisk ved brannalarm. I 

tillegg skal det være tydelig merket knapp (KAC) for manuell åpning av døren. 

• Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som muliggjør tilbakerømning, dersom rømningsveien 

skulle være blokkert. 

• Avstand fra hvilket som helst sted til nærmeste utgang til rømningsvei skal ikke overskride 30 m 

for arealer i RKL 3 og 5 og 50 m for arealer i RKL 2. 

• Dører må lett kunne åpnes slik at de er enkle å bruke for alle personer. Maksimal kraft for å åpne 

dører er 30 N. Dette innebærer normalt dørautomatikk på eventuelle selvlukkende dører. 

• Heis skal ikke benyttes til rømning. Heis skal ved detektert brann automatisk stoppe/parkeres i 

utgangsplan (normalt plan 1). 

11.1 Overordnede krav til trapperom 

Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av 

røyk i rømningsfasen. Trapperom må utføres som egen branncelle. Dersom trapperommet ikke leder 

direkte til det fri må rømningsveien/korridoren som føres til terreng behandles som en forlengelse av 

trapperommet, med samme krav og antall barrierer som trapperommet. 

 

Trapperom utføres som Tr1, Tr2 eller Tr3 tilpasset ulike sikkerhetsbehov. Følgende ytelser må minst 

være oppfylt: 

 

Trapperom Tr1 (1 barriere) har dør direkte mellom trapperom og bruksenhet, f.eks. leilighet. Vegger og 

dører må ha brannmotstand utfra aktuelle brannklasse. Trapperom Tr1 kan gå til kjeller, med brannsluse 

mot garasje som har BTA > 400 m². 

 

Trapperom Tr2 (2 barrierer) må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og 

branncellen det skal rømmes fra. Hensikten er å begrense brann- og røykinntrengning inn i 

trapperommet på grunn av at dørene åpnes. Det mellomliggende rommet, som kan være en korridor, 

må ha avtrekksventilasjon. Vegger og dører må ha brannmotstand. Trapperom Tr2 kan gå til kjeller når 

det er brannsluse mellom de øvrige branncellene i kjeller og trapperommet. Mellomliggende rom/sluse 

ifm Tr2-utforming, må prosjekteres med mekanisk balansert ventilasjon. 
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Trapperom Tr3 (3 barrierer) må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og 

branncellen det skal rømmes fra. Det mellomliggende rommet må enten være åpent til det fri eller 

trapperommet må trykksettes og det mellomliggende rommet må ha trykkavlastning. Hensikten er å 

forhindre røykspredning til trapperommet. Trapperom Tr3 kan ikke ha forbindelse til kjeller. Hensikten er 

å hindre at brann i kjeller blokkerer trapperommet oppstrøms. 

 

11.2 Brannvesenet som redningsvei eller to trapperom i boliger 

Tabell 5: Antall trapperom tilgjengelig som rømningsvei for boliger avhengig av tilkomst med lift/stigebil. 

Antall 

etasjer 

Antall 

trapperom 

Sprinkling 

påkrevet1 

Vindu som 

rømningsvei/redningsvei 

Dimensjonere for 

lift/stigebil til hver boenhet 

Type 

trapperom 

< 3 1 Nei Ja Nei2 Tr1 

3-8 1 Ja Ja Ja Tr1 

3-8 2 Ja Nei Nei Tr1 

> 8 2 Ja Nei Nei Tr3 

 

Vindu kan være en av to rømningsveier forutsatt at avstand fra underkant vindu til planert terreng er < 

5 m. Vindu som skal benyttes som alternativ rømningsvei i det tilfelle hvor trapperommet er blokkert, skal 

ha minimumsmål høyde minst 0,6 m og bredde minst 0,5 m. Sum av høyde og bredde må være minst 

1,5 m. Sidehengslede vinduer vil enklest ivareta bredde/høyde. 

 
For boligbygg inntil 8 etasjer  
For boligbygg med inntil 8 etasjer og hvor overkant øverste dekke er ≤ 23 m over laveste punkt på 
oppstillingsplass for brannvesenets høyderedskap, er det krav til tilkomst til to trapperom Tr1. 
 

En løsning med to trapperom Tr1 medfører at det ikke er påkrevet med tilgjengelighet for brannvesenets 

høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) til vindu/balkong i hver boenhet. Det 

bemerkes imidlertid at byggverk inntil 8 etasjer uansett må ha tilgjengelighet for brannvesenets 

høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer og brannseksjoner kan 

nås. 

 

Alternativ utforming med tilkomst til kun ett trapperom Tr1 betinger god tilgjengelighet for brannvesenets 

høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstige eller lift), slik at minst ett vindu eller balkong i hver 

leilighet er tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell.  

 

For bygninger > 8 etasjer 

For bygninger med flere enn 8 etasjer og/eller med overkant øverste gulv høyere enn 23  m over laveste 

punkt på oppstillingsplass for brannvesenets høyderedskap, er det krav til tilkomst til to trapperom Tr3. 

Det er da ikke behov for tilkomst for brannvesenets høydemateriell til balkong/vindu i hver boenhet. 

 

 

                                                
1 Bestemmelsen må sees i sammenheng med krav til slokkeanlegg i byggverk i risikoklasse 4 (bolig) hvor det er 

krav til heis. Dette kravet inntreffer for boligbygg med tre eller flere etasjer hvor det er leiligheter som ikke har tilkomst 
direkte til terreng. 
2 Inntil 5 m fra underkant vindu til planert terreng er forskriftsmessig rømningsvei. Inntil 7,5 m fra underkant vindu til 

planert terreng er stige med ryggbøyle, skjermet 2 m til hver side med branncellebegrensende yttervegg, en 
forskriftsmessig rømningsvei.  
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12. Tilrettelegging for manuell slokking av brann 

Det skal være slokkeutstyr tilgjengelig i alle arealer av bygningsmassen. Følgende skal ivaretas: 

• Fellesarealer i RKL 2 (grupperte bodareal, parkeringsareal, tekniske rom, etc.) skal dekkes med 

brannslanger eller egnet håndslokkeapparat. Håndslokkeapparat skal monteres på veggbrakett. 

• Barnehage (RKL 3) og næringsarealer (RKL 5) skal utstyres med brannslanger. 

• Hver boenhet skal utstyres med minimum et håndslukkeapparat eller minimum én 

husbrannslange. 

• Slukkeutstyret må plasseres slik at alle deler av bygningsmassen dekkes. Maksimal avstand til 

nærmeste slokkeutstyr skal ikke overstige 25 m. Eventuell husbrannslange må rekke inn i hvert 

rom innenfor hver enkelt boenhet.  

• Slokkeutstyr i fellesareal samt i lokaler i risikoklasse 3 og 5 skal merkes tydelig med skilt på tvers 

av ferdselsretningen. Skiltene bør være etterlysende eller belyst med nødlys. Merking skal 

tilfredsstille NS 4054 og NS 4210.  

• Brannslange skal ikke plasseres i trapperom. Maks slangeuttrekk skal ikke overstige 30 m 

(produsentens anvisning må følges). 

 

13. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Forholdene i og rundt bygningene skal tilrettelegges for brannvesenet slik at disse kan utføre effektiv 

rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Det er gjennomført 

et avklaringsmøte med Follo brannvesen IKS der brannvesenets atkomst- og slokkemuligheter ble 

gjennomgått på et overordnet nivå, se vedlagte møtereferat. Det tilrådes at de endelige løsningene også 

avklares med Follo brannvesen IKS i den videre prosjekteringen.  

 

13.1 Tilgjengelighet frem til bygningen 

Kjørbar adkomst og oppstillingsplasser for brannvesenets utrykningskjøretøy skal etableres slik at: 

• Vindu/balkong i samtlige boenheter med tilkomst til kun ett trapperom nås med brannvesenets 

høydemateriell. Brannvesenets liftdiagram benyttes for å definere rekkevidde. 

• Utvendig slokkeinnsats kan utføres med høyderedskap i samtlige bygg. Dersom det ikke 
etableres oppstillingsplass ifm. enkelte bygg vil det prosjekteres med kompenserende tiltak som 
eksempelvis restriksjoner på bruk av brennbare materialer på tak og fasader, fasadesprinkling, 
o.l. 
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Figur 2 viser kjørbar adkomst for brannvesenets kjøretøy, samt oppstillingsplasser for høyderedskap 

(stigebil/lift) inne på området. 

 

 
Figur 2: Kjørbar adkomst og oppstillingsplasser for høyderedskap. 

 

Kriterier fra lokalt brannvesen (Follo Brannvesen IKS) for kjørbar adkomst er gjengitt i tabellen under.  

 

Tabell 6: Kriterier for adkomstvei og oppstillingsplass for utrykningskjøretøyer ABBV. 

Kriterier for brannvesenets biler 

Kjørebredde, minst 3,5 meter 

Svingradius ytterkant vei, minst 13,0 meter 

Stigning, maks 1 :8 (12,5 %) 

Fri kjørehøyde, minst 4,0 meter 

Akseltrykk 10 tonn 

Boggitrykk 16 tonn 

Kantstein/opphøyning, maksimalt 12 cm 

Oppstillingsplass (lift) 7,0 x 14,0 meter 

Punktbelastning støtteben (belastningsflate 60 cm x 60 cm) 19 tonn 
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For boenheter med atkomst til ett trapperom skal det tilrettelegges for adkomst og oppstillingsplasser for 

stigebil/lift slik at det er mulig med tilkomst for brannvesenets stigemateriell til minst ett vindu/balkong i 

hver boenhet.  

Merk at kjøreveier og oppstillingsplasser for brannvesenets kjøretøy bør tillegges funksjon som kjøre- 

og/eller gangveier. Dette for å sikre snømåking på vinterstid. Tilkomst til bygningsmassen, samt øvrige 

forhold som berører brannvesenets innsatsforhold må avklares med Follo Brannvesen IKS i den videre 

prosjekteringen for hvert enkelt byggetrinn. 

I tillegg er følgende føringer for kjørbar adkomst og oppstillingsplasser avklart med Follo Brannvesen 
IKS: 

• Tradisjonelt armert gress, belegningsstein eller tilsvarende faste underlag, kan benyttes som 
underlag for oppstillingsplasser. Dette under forutsetning om at oppstillingsplasser skiltes og 
brøytes. 

• Eventuelle veier som skal tilrettelegges for kun mannskapsbil (og ikke stigebil/lift) kan evt. 
tilrettelegges med mindre svingradius. Dette avklares nærmere dersom forholdet aktualiseres i 
den videre prosjekteringen. 

• Generelt er det uheldig om oppstillingsplasser anlegges slik at utrykningskjøretøy må rygge etter 
innsats. Forutsatt at strekningen som må rygges er innenfor fornuftige lengder, kan dette evt. 
avklares nærmere for hvert enkelt byggetrinn dersom problemstillingen aktualiseres. 

 

13.2 Tilgjengelighet i bygningen 

Konkret plassering av nødvendige branntekniske installasjoner og informasjon som skal finnes i 

tilknytning til brannvesenets angrepsveier, må avklares med Follo brannvesen IKS. Foreløpig defineres 

angrepsveier som inngangsplan i hvert trapperom, samt innkjøring til parkeringskjeller. Følgende skal 

generelt etableres/finnes ved angrepsveier: 

• Nøkkelboks, plasseres ved definerte hovedangrepsveier.  

• Brannalarmtablå, plassert ved hver angrepsvei 

• Orienteringsplaner, plassert ved hver angrepsvei. Orienteringsplaner bør være mest mulig 

oversiktlig og tilpasset innsatssituasjonen. O-planen bør inneholde all nødvendig informasjon. 

Tegninger og lignende bør være laminert i A3-format og med mulighet for innsatsmannskapene 

å ta med.  

Alle deler av hver etasje skal kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg fra 

trapperom/angrepsveier. Det må legges særlig vekt på utforming av tak, sjakter og hulrom, adkomst og 

mulighet for inspeksjon for effektiv slokking. Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas 

med luke i himling, eller ved at himling består av nedfellbare elementer. Avstand mellom to 

inspeksjonsluker i himling bør ikke være større enn 10 meter. 

For bygninger med flere enn 8 etasjer og/eller overkant øverste gulv 23 meter over laveste punkt på 

oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap skal følgende særskilte tiltak implementeres: 

- Brannheis som må oppfylle følgende: 

o Heissjakten må utføres som egen branncelle beskyttet mot brann i minst 60 minutter (EI 

60 A2-s1,d0 [A 60]). 

o Heisen må være røykventilert og utformet slik at den fungerer under de aktuelle 

brannforholdene. 

o Heisen må kun ha dør mot sluse som utføres som egen branncelle i hver etasje.  

o Strømforsyning til heisen må være beskyttet mot brann i minst 60 minutter etter 

brannutbrudd og/eller nettutfall.  

o Heisen må ha nødlys og være tydelig merket. 

o Brannheis skal prosjekteres og utføres i henhold til NS-EN 81-72. 

- Stigeledning som må etableres i samtlige trapperom som betjener etasjer > plan 8. etasje.  Det 

skal være uttak på stigeledning/tørropplegg i alle etasjer over bakke-/inngangsplanet. Alle deler 

av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg. Stigeledningen må være 

dimensjonert for trykkøkning og kunne stå tom eller være tilknyttet vann-nettet. Det må være 
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mulig å koble til brannvesenets pumper på bakkeplanet. Tilkobling til stigeledning må fortrinnsvis 

være på utsiden av byggverket og i umiddelbar nærhet til inngang. Tilkoblingspunkt og vannuttak 

på stigeledning må være godt synlig og merket. 

 

13.3 Parkeringskjellere 

Antall trapper til kjeller/garasje vil naturlig avhenge av garasjens utforming, og overholdelse av 

avstandskravet på 50 m til nærmeste trapp/utgang. Trapperom som føres til kjeller og som skal benyttes 

som angrepsvei for brannvesenet skal imidlertid brytes mellom kjellerløpet og overliggende trappeløp. 

Dette for å sikre at slangeutlegg under slokkeinnsats, som medfører åpne dører ned til brannetasjen, 

ikke skal gi brann-/røykspredning til trapperommet. Trapperom med trapperomsutforming som Tr 3 skal 

ikke føres til kjeller uten særskilte kompenserende tiltak.  

• Antall og plassering av brannvesenets angrepsveier til parkeringskjeller må være slik at alle deler 

av parkeringskjelleren kan nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg fra angrepsvei. Dersom 

en kjeller inneholder to eller flere brannseksjoner, må det være minst én angrepsvei til hver 

brannseksjon. 

• Det må tilrettelegges for utlufting av røyk- og branngasser. 

• Angrepsvei må være uavhengig av rømningsveier fra overliggende etasjer. 

• Angrepsvei må være skilt fra resten av byggverket med murte eller støpte bygningsdeler med 

brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60]. 

• Angrepsvei (trapperom) til eventuelle parkeringskjellere med plan under øverste kjellergulv må 

ha brannsluse med tørropplegg for slokkevann på hvert plan. 

• Det må være en egen branncelle mellom heissjakt og parkeringskjeller. Denne branncellen kan 

ikke være en del av brannvesenets angrepsvei. For parkeringskjeller over 400 m² må 

branncellen utføres som brannsluse. 

• 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. 

 

13.4 Slokkevannsforsyning til brannslokking 

All vannforsyning må kunne benyttes uavhengig av årstid. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer 

slik at slik at alle deler av bygningsmassen dekkes. Brannkum må være plassert 25-50 meter fra 

brannvesenets hovedangrepsveier. Det skal ikke være mer enn 50 meter + 100 meter slangeutlegg fra 

brannkum til alle deler av samtlige fasader. Med dette menes 50 meter fra brannkum til brannbil og videre 

100 meter til fasade. Kapasiteten må minimum være 50 l/s fordelt på minst to uttak dimensjonert for 

minst 1 times tapping.  

 

Slokkevannsuttak må plasseres på arealer som ryddes for snø på vinterstid, for eksempel kjøreveier og 

gangveier. Brannkummer må derimot ikke plasseres på biloppstillingsplasser eller lignende hvor disse 

kan være blokkert. 
 

13.5 Merking og informasjon 

Alle branntekniske installasjoner skal merkes, herunder brannkummer, brannsentral, tilkomst til 

sprinklerventiler, betjeningsknapper for røykventilasjon m.m. Branntekniske installasjoner må også 

merkes på orienteringsplaner. 
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