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SAMMENDRAG 
 
Nedre Kiøsterudsgate 10 i Drammen er 2 part av en vertikaldelt tomannsbolig. Eierene av 
denne parten ønsker å danne en egen boenhet i 2 etg. 
 
Dette arbeidet bør gjøres;  

   Supplerende kartlegging og beskrivelse av bygningsdeler 
 
Rapporten er bygget opp med 2 hovedkapitler. 
Del 1 beskriver faget brannkonsept generelt basert på krav i TEK17 og Plan og bygningsloven 
samt Sak10. Det er viktig at partene i en byggesak er klar over sitt ansvar. 
Del 2 beskriver omfanget og tiltaket. I et slikt tilfelle som dette blir det også viktig at det 
eksisterende byggverket er så godt som mulig beskrevet. Det er f.eks nødvendig med en 
beskrivelse av bygningsdelene .Det kan muligens en takstmann bidra med 
Takk til Direktoratet for en oversiktlig fremstilling som denne rapporten baserer seg på. 
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Kravene til dokumentasjon framgår av kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav. 
 
Dersom byggverket prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, kalles dette gjerne 
forenklet prosjektering. Alternativet er analytisk prosjektering, det vil si at det gjøres en 
analyse som viser at forskriftens krav er oppfylt. 
 

Uavhengig av hvilken prosjekteringsmodell som brukes (forenklet eller analytisk 
prosjektering), må forutsetningene for den branntekniske prosjekteringen bestemmes og 
beskrives. Forutsetningene omfatter blant annet 
 

− byggverkets bruk eller virksomhet 
− antall mennesker eller husdyr som byggverket er dimensjonert for arealer og antall 

etasjer 
− brannenergi og eventuell særskilt risiko (for eksempel aktiviteter eller lagring av  
− brannfarlige varer) plassering i forhold til nabobebyggelse 
− tilgjengelighet og atkomst for brannvesenets høyderedskaper eventuelle lokale 

rammebetingelser 
 
Dokumentasjonen av dette må finnes i prosjektet, og må være utformet på en systematisk 
og oversiktlig måte slik at den er lett tilgjengelig for uavhengig kontroll og tilsyn. 
 
Det er nødvendig at ansvarlig prosjekterende skaffer informasjon om lokale forutsetninger og 
rammebetingelser fra kommunen, eventuelt i en forhåndskonferanse. Dette omfatter blant 
annet brannvesenets utstyr (kjøretøy og høyderedskaper) og slokkevannsforsyning, jf. 11-17. 
 
Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- og 
eksplosjonsvernloven med forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverk etter 
denne forskriften. Formålet er blant annet å ivareta særskilt eller økt risiko på grunn av 
virksomhet, bruk eller aktivitet. Beredskapsmessige tiltak kan derfor ikke brukes for å 
oppfylle krav etter denne forskriften eller tilhørende preaksepterte ytelser. 

 
 

 

Forenklet brannteknisk prosjektering betyr at de preaksepterte ytelsene for 
brannsikkerheten følges, uten fravik. Dette skal bekreftes av ansvarlig prosjekterende. 
 
Dersom de preaksepterte ytelsene i veiledningen gir valgmuligheter, kan den ansvarlig 
prosjekterende velge de ytelsene som er best egnet for prosjektet. En kan imidlertid ikke 
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basere seg på, eller kombinere, ytelser eller sett av ytelser som tilhører ulike typer byggverk 
(ulike risikoklasser eller brannklasser). 
 
De preaksepterte ytelsene som er gitt av Direktoratet for byggkvalitet gjelder for byggverk i 
brannklasse 1, 2 og 3 og inntil 16 etasjer. 
 

 

 
Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene, må brannsikkerheten dokumenteres 
ved analyse, jf. § 2-2. Omfanget av analysen er avhengig av hvor omfattende fravik som er 
gjort fra de preaksepterte ytelsene. 
For byggverk i brannklasse 4, det vil si byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli meget 
stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt, må brannsikkerheten alltid 
dokumenteres ved analyse, jf. § 11-3. 
 
Risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med NS 3901:2012 og SN-
INSTA/TS 950:2014 vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann. 

 

Der hvor forskriften krever automatisk slokkeanlegg, angir de preaksepterte ytelsene at 
anlegget må være et automatisk sprinkleranlegg som er prosjektert og utført i samsvar med 
NS-EN 12845:2015. I boligbygninger, og deler av byggverk avsatt til boligformål, kan anlegget 
prosjekteres og utføres i samsvar NS-EN 16925:2018+NA:2019 . 
 
I byggverk der det installeres et automatisk sprinkleranlegg i samsvar med standardene 
ovenfor, er det mulig å velge reduserte preaksepterte ytelser uten at dette krever analyse. De 
reduserte preaksepterte ytelsene framgår av de enkelte paragrafene. 
 
Det er mulig å benytte andre typer automatiske slokkeanlegg enn sprinkleranlegg. Det 
forutsetter at det foreligger dokumentasjon i byggesaken som viser at det alternative 
anlegget vil gi minst likeverdig beskyttelse og pålitelighet som et automatisk sprinkleranlegg 
utført i samsvar med standardene angitt ovenfor. Samtidig må det dokumenteres at det 
slokkemiddelet som brukes, ikke kan medføre fare for liv og helse. 
 

 

Krav til dokumentasjon som grunnlag for bruksfasen framgår av kapittel 4 og SAK10 § 8-2. 
 
Ved ferdigattest skal det foreligge dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes 
egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10 annet ledd. Det stilles ikke krav til selve forvaltningen, driften eller 
vedlikeholdet, men at byggverket skal være tilstrekkelig dokumentert ved ferdigstillelse. 
Dokumentasjonen skal gi et tilstrekkelig grunnlag for at eier selv kan utarbeide en manual for 
bruksfasen. 
 
En sentral del av dokumentasjonen for byggverkets egenskaper er de forutsetninger, 
betingelser og eventuelt begrensninger for bruken av byggverket som ligger til grunn for 
prosjekteringen. Denne dokumentasjonen er av vesentlig betydning blant annet 
 

- for at byggverket blir brukt som forutsatt ved tillatelser og ferdigattest 
- for å fastlegge rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 
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- for å håndtere hendelser som er av drifts- og vedlikeholdsmessig karakter for 
senere bruksendringer og ombygging i løpet av byggverkets levetid. 

 
Dokumentasjonen skal utarbeides av de ansvarlige prosjekterende og utførende, innenfor 
sine ansvarsområder i de ulike fasene av byggeprosessen. Dokumentasjonen skal holdes à 
jour og være i overensstemmelse med det ferdige byggverket - slik det faktisk er utført - ved 
overlevering til eier. Det er ansvarlig søker som skal påse at dokumentasjonen er samordnet 
og overlevert eier mot kvittering. Eier skal oppbevare dokumentasjonen. 
 

 

Produkter til byggverk skal egenskaper som bidrar til at forskriftens krav til det ferdige 
byggverket er oppfylt. 
For dokumentasjon av egenskaper til produkter vises til forskrift om dokumentasjon av 
byggevarer. Se også kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav og kapittel 3 
Dokumentasjon av produkter. 
Det er to kategorier branntekniske egenskaper som er vesentlige i prosjekteringen: 
 

bygningsdelers brannmotstand 
materialers og produkters egenskaper ved brannpåvirkning 
 
Felles prøvingsmetoder og klassifiseringsregler for branntekniske egenskaper gjelder i hele 
EØS-området. Dette medfører at vårt nasjonale system for å klassifisere materialer, 
overflater, kledninger, gulvbelegg og takbelegg (som In1, In2, Ut1, Ut2, K1-A, K1, K2, G og Ta) 
og bygningsdelers brannmotstand (som A60 eller B30) gradvis utgår. Den norske standarden 
NS 3919:1997 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og 
overflater erstattes av et system for klassifisering i ”Euroklasser”. 
 
Felles europeiske klasser for produkters branntekniske egenskaper er fastlagt i 
 

NS-EN 13501-1:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler. Del 1: Klassifisering 
ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning. 
NS-EN 13501-5:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 5: 
Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av tak utsatt for utvendig branneksponering 
NS-EN 13501-6:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 6: 
Klassifisering av elektriske kabler basert på prøvning av brannpåvirkning 
 
Felles europeiske klasser for bygningsdelers brannmotstand er fastlagt i 
 

NS-EN 13501-2:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler. Del 1: Klassifisering 
ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer. 
NS-EN 13501-3:2005+A1:2009 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 3: 
Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i 
ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand 
NS-EN 13501-4:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 4: 
Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i 
røykkontrollsystemer 
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Fra 2002 og fram til i dag har vi suksessivt fått klassifiseringsstandarder i NS-EN 13501-
serien. 
 
NS 3919:1997 vil gjelde så lenge det er et klassifiseringsbehov for nasjonal godkjenning og 
sertifisering. 

 

 

Nasjonal godkjenning og sertifisering for et produkt aksepteres fram til 
tilbaketrekkingsdatoen (Date of Withdrawal - DOW) som er angitt i aktuell produktstandard 
eller europeisk teknisk godkjenning (European Technical Approval - ETA). 
 
Dersom et produkt er prøvd etter en NS-EN prøvingsstandard, kan produsenten i tiden fram 
til tilbaketrekkingsdato velge om han vil ha en nasjonal godkjenning eller sertifisering med 
nasjonale klasser eller nye europeiske klasser. For å oppnå nasjonale klasser skal 
prøvningsrapporten gjennomgå en teknisk vurdering av et prøvingslaboratorium eller annen 
kvalifisert part. 
Ny klassifisering i henhold til NS-EN 13501-serien til bruk i produktdokumentasjon kan kun 
oppnås basert på prøving etter NS-EN standarder. 
 

Prøving etter nasjonal standard kan bare gi nasjonal klassifisering. 
 
Ved utvidet anvendelse (Extended Application - EXAP) av prøvingsresultatene for klassifisering 
etter NS- EN 13501-serien kan det brukes historiske data. Dette kan omfatte bruk av 
resultater fra prøvinger etter norske standarder. 
 
Inntil EXAP-standardene foreligger, kan bruk av prøveresultatene fra gamle og nye prøvinger 
gi en kvalifisert part grunnlag for å klassifisere med bruk av nasjonale klasser. 

 

Produkter som er omfattet av en NS-EN produktstandard kan ikke omsettes i det norske 
markedet med nasjonal dokumentasjon etter tilbaketrekkingsdato for produkttypen. 
 
For produkter som ikke er omfattet av en produktstandard eller ETA, tilbys nasjonal 
godkjenning eller sertifisering som gjelder for Norge. 
 
Klassifisering etter NS 3919:1997 anses som likeverdig med klassifisering etter europeiske 
klassifiseringsstandarder. 
 

 

Brannmotstanden til en bygningsdel gir uttrykk for hvor lang tid bygningsdelen kan 
opprettholde sine vesentlige ytelser som bæreevne, integritet (tetthet) og isolasjonsevne 
mv., når den prøves i en ovn hvor temperaturen styres i henhold til standard tid-
temperaturkurve. 
 
Tiden angis i minutter og disse er 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 og 240. Alle verdiene blir 
ikke benyttet innenfor klassifiseringen av de ulike bygningsdeler. Brannmotstanden kan da 
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uttrykkes ved de ulike ytelsene (forkortet med bokstavbetegnelse) og angitt tid, som for 
eksempel EI 60. 
 

 
Kapittel 11 Innledning. Figur 1: Angivelse av brannmotstanden til bygningsdeler 
 

 

Disse bygningsdelene må oppfylle gitte kriterier knyttet til både integritet, betegnet E, og 
isolasjon, betegnet I. 
For brannskillende bygningsdel er integritet (E) definert som bygningsdelens evne til å 
motstå brannpåkjenningen på én av sidene, uten at brannen smitter igjennom som følge av 
gjennomtrengning av flammer eller varme gasser. 
 
Isolasjon (I) er definert som evnen til å motstå brannpåkjenning på én av sidene, uten at 
brannen overføres til baksiden som en følge av betydelig varmegjennomgang 
(varmeledning). Varmeledningen må være så begrenset at verken overflaten på baksiden 
eller andre materialer i nærheten av denne blir antent. 
 

 

Dette er bygningsdeler som vanligvis bare har lastbærende evne, betegnet R. 
 
Lastbærende evne (R) er definert som en bygningsdels evne til å motstå brannpåkjenningen 
på én eller flere sider i den aktuelle tidsperioden, uten at den mister nødvendig bæreevne og 
stabilitet, når den samtidig er påført en mekanisk last. 
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Slike bygningsdeler må i tillegg til å oppfylle kriteriene til bærende og skillende 
bygningsdeler, også kunne motstå en normert mekanisk belastning. Dette skal ivareta at 
brann- eller seksjoneringsveggen kan bli truffet av bygningsdeler som bryter sammen og 
faller ned. Prøvingsmetoden som legges til grunn for å dokumentere denne egenskapen går 
ut på at elementet blir truffet av en normert gjenstand etter at det har vært utsatt for 
brannpåvirkning i klassifiseringstiden. Mekanisk motstand, betegnet M, er evnen til å motstå 
dette. 
 
Dersom ikke kriteriene i den europeiske standarden legges til grunn for klassen M, må 
bygningsdeler som er benevnt M oppføres i mur eller betong. 
 

 

Betegnelsen C [S], betyr at en dør, luke eller lignende har evnen til å lukke automatisk, slik at 
åpningen stenges. Dette kan omfatte produkter som vanligvis er lukket, eller det er 
produkter som står åpne og skal lukke ved brann. 
 
C-klasse (C0-C5) angir dokumentert holdbarhet ut fra antall åpne-lukke-sykluser, jf. NS-EN 
14600:2005 Dører og vinduer som kan åpnes, med brannmotstands- og/eller 
røyktetthetsegenskaper. Krav og klassifisering. 
 
Klasse C5 er egnet for dører som brukes meget hyppig. Dører som normalt holdes i åpen 
posisjon, kan ha klasse C1. Klasse C0 betyr at ingen ytelse er bestemt. Klassen skal være 
angitt som del av dørens klassifisering. 
 

 

Røyktetthet for dører og luker angis med betegnelsen Sa. Denne klassifiseringen betyr at 
røyktettheten er målt ved romtemperatur. 
 
Klasse Sm betyr at røyktettheten måles både ved romtemperatur og ved 200 oC. En dør som 
oppfyller klasse Sm har derfor minst like god ytelse som en dør som oppfyller klasse Sa. 
 

[Klassifiserte dører forutsettes å ha anslag på alle fire sider og tetthetskravet ble tidligere 
ansett å være oppfylt når dørbladet eller luken hadde slikt anslag. Dette gir imidlertid mye 
røykgjennomgang dersom det ikke er montert tettelister. Dør til trapperom og sjakt, og dør i 
seksjoneringsvegg, var blant de dører som måtte ha terskel.] 
 

 

For heisdører kan brannmotstand inntil 120 minutter for integritet (E) og isolering (I) 
dokumenteres etter 
 

NS-EN 1634-1:2014+A1:2018 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker, 
åpningsbare vinduer og deler av bygningsbeslag - Del 1: Brannmotstandsprøving for dører, porter, 
luker og åpningsbare vinduer , eller 
NS-EN 81-58:2018 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Undersøkelse og 
prøvinger - Del 58: Prøving av etasjedørens brannmotstand . 
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Klassifiseringskriteriene ved prøvning etter de to standardene er noe ulike, men ved 
angivelse av for eksempel klasse EI 60 for heisdører aksepteres det at denne klassen er 
oppnådd ved prøvning enten etter NS-EN 1634-1:2014 eller etter NS-EN 81-58:2018. 
 

 

Det er etablert et felles system med ”Euroklasser” for å angi produkters egenskaper ved 
brannpåvirkning. 
 
For å skille mellom de enkelte produktenes innflytelse på brannforløpet, er det nødvendig å 
vite hvor raskt og i hvilken grad produkter bidrar i en brann og hvilken røykproduksjonen de 
gir. Det er utviklet nye prøvemetoder og tilhørende brannklasser til erstatning for det 
mangfold av metoder og klasser som tidligere er blitt benyttet i de forskjellige landene i 
Europa 

 

Vi bruker Euroklassene for å fastsette kravene til overflater som benyttes på vegger og tak. 
Med overflate menes her det ytterste laget av en bygningsdel (det du kan ta på), for 
eksempel overflatesjikt som dannes av maling, tapet og tilsvarende, jf. figur 2. Overflate må 
ses i sammenheng med underlaget som overflaten er på, som sponplate, gipsplate, 
isolasjonsmateriale og lignende. Klassifiseringen gjelder derfor det endelige produktet, det vil 
si overflaten på det aktuelle underlaget. 
 
Hovedklassene er A1, A2, B, C, D, E og F. 
 
Produkter i klasse A1 vil ikke bidra i noe stadium av brannen, medregnet den fullt utviklede 
brannen. For produkter i klasse F er det ikke bestemt noen ytelse når det gjelder egenskaper 
ved brannpåvirkning. 
 
Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduksjon og d0, d1 og d2 for brennende dråper 
[klassene In1, In2 og Ut1, Ut2]. 
 
Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykproduksjon. Klasse d0 betyr at det ikke oppstår 
flammende dråper eller partikler. For klassene s3 og d2 er det ingen begrensning for 
henholdsvis røykproduksjon og flammende dråper eller partikler. 
 
[Eurefic-klassene A til E gjelder for sandwichelementer og overflateprodukter. De er basert 
på prøving etter ISO 9705-1:2016 Fire tests - Full-scale room test for surface products. 
 

Ved prøving observeres tid til overtenning, varmeavgivelse, røykproduksjon, brannutbredelse 
og brennende dråper eller deler. Minste tid til overtenning for klasse A- og B-produkter skal 
være 20 minutter, for klasse C-produkter 12 minutter, for klasse D-produkter 10 minutter og 
for klasse E-produkter 2 minutter. 
 

Klasse A tilsvarer egenskaper for produkter klassifisert som In 1 etter NS 3919:1997. Klasse 
B-E tilsvarer egenskaper for produkter klassifisert som In 2 etter NS 3919:1997.] 
 

ISO 9705:2016 samsvarer i hovedsak med NS-EN 14390:2007 Brannprøving - Storskalarom 
referanseprøvning for overflateprodukter 
 



Bockelie-Bygg AS 
Avd. Brannkonsept   03.10.2020 

Side 10 av 20 
 

Prøving etter NS-EN 14390:2007 er referansescenariet for NS-EN 13823:2010+A1:2014 
Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning. Byggeprodukter (unntatt 
gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand. 
 
NS-EN 13823:2010, også kalt SBI (Single Burning Item) -testen er basis for Euroklassene. 
Produkter som ikke egner seg for prøving etter NS-EN 13823:2010 kan prøves etter NS-EN 
14390:2007. 
 

 

Vi benytter også Euroklassene på materialnivå for å skille ubrennbare og begrenset 
brennbare materialer (klasse A2-s1,d0 eller bedre) fra brennbare. Dette er et skille som lå i 
tidligere forskrifter, og som er videreført for å opprettholde sikkerhetsnivået. 
 
Når det for eksempel angis at en bærende bygningsdel må tilfredsstille klasse A2-s1,d0, betyr 
dette at alle deler, komponenter eller sjikt i bygningsdelen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0. 
 

 

For gulvbelegg benyttes klassene A1fl til Ffl, med underklassene s1 og s2 for røykproduksjon, 
eksempelvis Dfl-s1 [tilsvarer klasse G iht. NS 3919:1997]. 
 

 

For isolasjon på rør og kanaler benyttes klassene A1L til FL, med underklassene s1, s2 og s3 for 
røykproduksjon, og d0, d1og d2 for brennende dråper. Eksempler på angivelse av klasser er 
A2L-s1,d0, BL- s1,d0, CL-s3,d0 og DL-s3,d0. 
[Tidligere ble klassene PI, PII og PIII benyttet. Materialene ble da testet i henhold til NT FIRE 
036:1988 Pipe insulation: Fire spread and smoke production. Full scale test. Sammenhengen 
mellom nye og gamle klasser framgår av tabell 1.] 

 

 

For kabler benyttes klassene Aca til Fca, med underklassene s1, s2 og s3 for røykproduksjon, 
d0, d1og d2 for brennende dråper og a1, a2 og a3 for surhet. Eksempler på angivelse av 
klasser er Dca-s2,d2,a2 og Eca. 
 
Klasser for ulike bruksområder for kabler er angitt NEK 400 Elektriske 
lavspenningsinstallasjoner. 
 

 

Taktekning klassifiseres med hensyn til antennelighet og flammespredning med 
klassebetegnelsen BROOF(t2) [tilsvarer klasse Ta i henhold til NS 3919:1997]. 
 

 

Med kledning menes en byggevare som benyttes innvendig eller utvendig på en vegg eller på 
undersiden av en etasjeskiller. Kledningsklassen angir kledningens evne til å beskytte sin 
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egen bakside og bakenforliggende materiale mot antennelse. Klassen K210 betyr beskyttelse 
mot antennelse i 10 minutter [klassene K1-A, K1 og K2]. 
 

 

 
 

 

Hovedformålet med å stille krav til sikkerhet ved brann, er å redusere sannsynligheten for 
tap av liv og helse ved brann til et akseptabelt lavt nivå. 
Kravene skal også bidra til å ivareta materielle verdier og miljø- og samfunnsmessige forhold 
ved brann. 
Bestemmelsen stiller overordnede krav. Preaksepterte ytelser følger av de øvrige 
paragrafene i kapitlet. 
 
 
(1)  Overordnede krav til sikkerhet ved brann kan oppnås ved at 
 
det benyttes materialer og produkter som ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann, 
byggverket, bygnings- og installasjonsdelene utformes slik at brannspredningen begrenses, 
byggverket utformes med sikte på rask og sikker rømning ved brann, og 
byggverket tilrettelegges for rask og effektiv rednings- og slokkeinnsats. 
Rask og sikker rømning ved brann oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer 
den nødvendig rømningstiden, og øker den tilgjengelige rømningstiden. 
Krav som stilles til byggverket for å oppnå sikkerhet ved brann, skal også bidra til å ivareta 
sikkerheten for rednings- og slokkemannskaper. 
Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og 
begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser ved brann. 
 
(2)  Kravet innebærer at byggverket må være tilrettelagt for 
 
utvendig og innvendig redningsinnsats 
manuell slokking utført av personer i byggverket i brannens startfase 
brannvesenets slokkeinnsats 
 
(3) Brannspredning mellom ulike byggverk vil vanligvis bare kunne skje ved en fullt utviklet 
brann i et rom eller en branncelle. 
Alle bygningsdeler som omslutter et byggverk kan bidra til å begrense brannspredningen. 
Ved prosjektering må det likevel forutsettes at kun bygningsdeler med dokumentert 
brannmotstand vil begrense brannspredning. 
 
(4) For byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre vesentlige 
samfunnsinteresser, vil de preaksepterte ytelsene for sikkerhet ved brann vanligvis ikke være 
dekkende. Brannsikkerheten må da dokumenteres ved analyse, jf. § 11-3. 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/ 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-3/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/
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https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-3/ 

 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/ii/11-4/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/ii/11-5/ 

 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-6/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-7/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-8/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-9/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/ 

 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-11/ 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-3/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/ii/11-4/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/ii/11-5/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-6/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-7/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-8/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-9/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-11/
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https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-13/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-14/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-15/ 

 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-16/ 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-17/ 

 

 
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§7  
 
 

 

 
RIBR - Kilde – og referanseliste 
 

 
 

 

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-13/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-14/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-15/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-16/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-17/
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/%C2%A77
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Tiltakshaver ønsker en beskrivelse av nødvendige brannsikkerhetsmessige tiltak i 
Kiøsterudsgate 10. Den består av 2 boenheter. Kjeller og 1 etg. er en boenhet og 2 etg. er en 
boenhet. 

 
 

 

Prosjekteringsforutsetninger er TEK17 kap 11 
 

 
- Utlevert tegning, planløsning 
- Mangler beskrivelse av bygningsdelene 
- Befaring. 
- Mangler om kanaler og hulrom og ledninger 

Egen boenhet – 2 etage  
Egen boenhet – Kjeller og 1 etg. 

 

Bruker Total kontroll as sitt styringssystem. 

 

Bruker delvis egne rutiner, delvis Total Kontroll as sine rutiner 
 

 

Kontrollplan for egenkontroll og kvalitetsikring etter plan og bygningsloven med forskrifter. 

 

Bruker delvis egne sjekklister. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Brannprosjektering er foretatt og oppsummert iht tabell 1(Vedlagt) 
Situasjonsplan er laget(Vedlagt) 
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K J E L L E R  
− YTTERVEGGER 

- YVUT1      Yttervegger under terreng 
- YVUT2      Yttervegger under terreng 
- YVOT1      Yttervegger over terreng 

− GULV PÅ GRUNN 
- GPG1      Gulv på grunn,kjellerstue 
- GPG2      Gulv på grunn, bod og vaskerom 

− ETAGESKILLER 
- ESK1      Etageskiller mot 1 etg. 

− INNERVEGGER 
- IV1      Vegger mellom boder og vaskerom 
- IV2      Skillevegg mot kjellerstue 

 
 

R O M  I  K J E L L E R  
 

- Anv= 17,3 m2  Vaskerom  Vv= 42 m3      1  døråpning A= 2 m2 
- AnB1= 12,3 m2  Bod 1  Vb1= 30 m3    3 vinduer   A= 2 m2 
- AnB2= 8,3 m2  Bod 2  Vb2= 20 m3    1 vi  A= 1 m2 
- AnG= 12,6 m2  Gang  Vg= 30 m3      4 då   A= 2 m2 
- Anv= 30,7 m2  Kjellerstue Vks= 74 m3     3 vi og 1 då  A= 2 m2 
- NTA= 81,4 m2   Vtot=196m3 
- BRT= 96m2 

 
1  E T G  
 

− YTTERVEGGER 
- YVOT2      Yttervegger over terreng 

− ETAGESKILLER 
- ESK1      Etageskiller mot 1 kjeller 
- ESK2      Etageskiller mot 2 etg. 

− INNERVEGGER 
- IV3      Baderom 
- IV4      Kjøkken-og soveromdvegg og vegg mot vf 

- BRANNSKILLEVEGGER 
− IV1B        Brannskillevegg mot nabo 
− IV2B        Brannskillevegg mot nabo 
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R O M  I  1  e t g  
 

- Anv= 8,5 m2  Soverom Vv= 20 m3      1  vindu  A= 1 m2 
- AnB1= 5,2 m2  Bad  Vb1= 13 m3    1 luke  A= 0,1 m2 
- AnB2= 12 m2  Kjøkken  Vb2= 29 m3    1 vi  A= 1 m2 
- AnG= 17,7 m2  Hall  Vg= 42m3      4 då   A= 8 m2 
- AnG= 3 m2    Vindfang Vvf= 7 m3       2 då   A= 4 m2 
- Anv= 41,6 m2  Stue  Vks= 100 m3   3 vi  A= 2 m2 
- NTA= 88 m2   Vtot=211m3 
- BRT= 100m2 

 
 

2  E T G ( E G E N  B O E N H E T )  
− YTTERVEGGER 

- YVOT2      Yttervegger over terreng 
− ETAGESKILLER 

- ESK2      Etageskiller mot 1 etg. 
− INNERVEGGER 

- IV3      Baderom 
- IV4      Kjøkken-og soveromdvegg og vegg mot vf 

- BRANNSKILLEVEGGER 
- IV1B       Brannskillevegg mot nabo 
- IV2B       Brannskillevegg mot nabo 
-  

R O M  I  2  e t g  
 

- Anv= 7,8 m2  Soverom Vv= 20 m3      1  vindu  A= 1 m2 
- Anv= 10,8 m2  Soverom Vv= 20 m3      1  vindu  A= 1 m2 
- AnB1= 3,6 m2  Bad  Vb1= 13 m3    1 luke  A= 0,1 m2 
- AnB2= 7,1 m2  Kjøkken  Vb2= 29 m3    1 vi  A= 1 m2  
- AnG= 1,8 m2  Vindfang Vvf= 7 m3       2 då   A= 4 m2 
- Anv= 20,3 m2  Stue  Vks= 100 m3   3 vi  A= 2 m2 
- ATerr= 42,4 m2  Terrasse Vg=             
- NTA= 93,8 m2   Vtot=211m3     
- BRT= 102,8m2 

 

 

Gjennomgang av TEK17 KAp 11 , - Kilde og referanseliste. se for øvrig resultatet i 2.3 
Branntekniske rammebetingelser . Se også plantegningene for registrerte bygningsdeler. 

 
Branntekniske rammebetingelser er de grenseverdier som boenheten  må ha for å tilfredstille  krav til 
brannsikkerhet.  
Tabell 1 , vedlagt gir en oppsummering.  
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Det er benyttet preaksepterte ytelser , ikke analyser.  
 
 

 

Risikoklasse 4(Tabell :Risikoklasser) 
§11-2 Tabell 1: Bolig ligger i risikoklasse 4 

 

Brannklasse 2  -  §11-3 Tabell 1 

 

Bæreevne- og stabilitet ved brann.(Se vedlagt tabell 1) 
Antar murvegger etter tegninger. Taket er trekonstruksjon. Deler av taket går bjelkelaget antagelig 
med samme retning som langs bygget. Deler går bæring tvers på byggets lengderetning. 
Takkonstruksjonen bør kvalitetsikres. 

 

Har her anvendt bl.a tabellen for preaksepterte ytelser i veiledning til (1) 
§11-4 Tabell 1 

 

 

De 2 boenhetene bør være egne seksjoner forde; 
Relativt lang tid for redning fra 2 etg. 
Brannforløpet bør begrense seg til den branncellen der brannen oppstod 
Vertikal brannskiller mot nabo og horisontal brannskiller i etageskiller ½ etg 
Anvisning 520.305 Brannvegger i trehusbebyggelse. SINTEF Byggforsk . 
NS EN 1991-1-2 2002+NA 2008 – Utregning av brannenergi 
 
Det bør være en seksjoneringsvegg mot naboleilighet. Normalt skal denne stikke 0,5 m over 
tak, men kan utelates dersom man følger krav til takkonstruksjon i Tabell 1. Det bør utføres 
brannskiller i tak innvendig.Brannhindrende matrialer overflate og kledning kan benyttes 
etter NBI 720.315 – Tab.22 
Røykventilasjon kan være vertikalt fra 2 etg.siden det ikke er leilighet over. Det er ikke krav til 
brannvindu i taket. 
Horisontal skillevegg fra 1 etg. til ny boenhet i 2 etg 
Andre kompanserende tiltak:  
Brannhemmende tekking av tak etter tabell 1 
Strengere varsling som Kategori 2 
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Brannvinduer eller sprinkleranlegg. 
Det bør enten være brannvinduer i fasaden og lufteluker og takvinduer eller sprinkleranlegg 
utvendig og ingen krav til vindu i yttervegg.  
 

 

Hver boenhet er egen branncelle 

 

Her listes preaksepterte ytelser opp i Tabell 1 Rammebetingelser; 
- Overflater og kledninger 
- Hulrom 
- Himling også nedforet 
- Isolasjon 
- Utvendige overflater 
- Taktekning 

 

Anvisning 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 
- Ventilasjonsanlegg 
- Vann – og avløpsrør, rørpost, sentralstøvsugeranlegg 
- Rør – og kanalisolasjon 
- Elektriske installasjoner 

 

Vedr. varsling i Forskrift om brannforebygging §7 
https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/§7  
Ekstra rømningsstige fra terrassen. Brannvesenet kan evnt godkjenne eks.trapp som 
rømningsvei 

 

Reduser rømningstid ved sikker varsling og tiltak i Kap V Slokking 
 

 

Det skal være 2 fra hver branncelle/boenhet 

 

Helst 2 stk fra hver branncelle.Del av det vinduet fra stue /Kjøkken som er nærmest inngang 
kan være rømningsveg.(Ved utførelse av kompenserende tiltak, ved brannvinduløsning,eller 
utv.sprinkling)Dør i rømningsveg skal være branndør. 
Det ansees sannsynlig for gode muligheter for egen redning dersom det etableres 2 rømningsveger i 
hver branncelle. Rømningsveiene bør være lette å finne. Ledesystem kan gjøre det lettere. Men vil her 
være forenklet. Enkel rømningsplakat i gang. 

https://lovdata.no/forskrift/2015-12-17-1710/%C2%A77
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Det skal være enkelt da det vil bli 2 godkjente rømningsveier. 
Brannmannskap kan enkelt komme til. 
 

 

Brannslange , 1 stk, + pulverapparat pr boenhet/branncelle 
 

 

Rednings – og Slokkemannskap kommer lett til 

 

Begge boenhetene skal ha godkjent varslingsanlegg.  
 

 
Vedlagte tabell om branntekniske rammebetingelser eller anbefaling i ( NBI-720.315) 
Utførelse av nødvendige tiltak skal gjennomføres av et godkjent firma.Tiltakshavers ansvar 
Det bør gjennomføres branntilsyn for å kartlegge graden av avvik. Dersom det er flere avvik skal 
Brannrapporten prosjekteres i tiltaksklasse 2 med uavhengig kontroll 
Uavhengig kontroll av eksisterende sanitæranlegg 
Dersom ventilasjonsanlegg eller andre kanaler bryter brannskiller skal dette prosjekteres og 
kontrolleres. 
Uavhengig kontroll av UTF av evnt sprinkleranlegg. 
Kontroll og registrering av utførte bygningsmessige tiltak kan utføres av takstmann 
 

VEDLEGG.  
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Bockelie – Bygg AS
Orgnr.:998796202

PROSJEKT 111
Nedre Kiøsterudsgate 10 2030 DRAMMEN

03.10.2020

Risikoklasse
Brannklasse
Seksjon 1
Seksjon 2
Areal 
Nærmeste bebyggelse
Fri bredde i rømn.vei

BYGN.DEL.NR. KRAV ANMERKNING
234.1 R30(B30)

234.3 R30(B30)

234.4 D-s2,d0(ln2)

282

234.5 Dfl-s1,(lG)

234.6 B-s1,d0(ln1)

234.7 K210D2-s1,do §11-4 Veil 3 ledd -2 lag gips

234.8 [K1-A]

234.9 A2-s1,d0 §11-4 Veil 3 ledd Ubrennbar

211 K210D2-s1,do

212 K210D2-s1,do

211 R30(B30) Ikke bærende

211 R30(B30) Bærende

23 K210D2-s1,do Innvendig

234 EI30 Ved sprinkling ingen krav

234 EI2 30-Sa [B 30] 
262 EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

331 K210D2-s1,do Innvendig

KATEGORI KRAV ANNET
I Risikokl.4-Brannkl.2

II R15(B15)

III Tabell over 8M OK

IV 8m

V 2 stk pr. seksjon 1 , brannvesen kommer lett til

VI NS 3960:2019 Kat.1

VII Vedlagt

IX Tiltakshaver ansvar Tiltakshaver ansvar for gj.f.

X Brannvesenet

XI 03.10.2020 Tiltakshaver ansvar for gj.f.

XII 03.10.2020 Tiltaksplanen bør signeres.

HENVISNING KRAV PRODUKT

§ 11-10 Rørisolasjon A2L-s1,d0

§ 11-10 Rørisolasjon A2L-s1,d0

§ 11-10 Teknisk installasjon.  A2-s1,d0
§11-4(2) Brannenergi

§ 11-10 EL Elektriker skal vite det
§ 11-10  Branncelle

§ 11-10  Brannskiller 1 m i vegg /branntetting REI 120-M A2-s1,d0 [A 120]
§ 11 - Brannvegg ute REI 90-M A2-s1,d0 [A 90]

Ansvar Sign/dato Kont/dato
Rapport Rolf Bockelie 2.9.20 RB/3.10.20
Kontroll

Utførelse tiltak

B r a n n t e k n i s k e   r a m m e b e t i n g e l s e r 

Yttervegg

Avtrekkskanaler fra kjøkken - Annet

Tak, Himling mot loft

NTA= 51,7 m2

Vinduer fra kjøkken,soverom

Ytterdør

§ 11-4 Hovedbæresystem

Overflater sjakter og hulrom 

Seksjon 2 for 1-3 personer 

Overflater vegg/tak

Overflater gulv

BR
AN

N
M

O
TS

TA
N

D

NAVN

Inst f. manuell brannslokking  m vann      

Brannskiller   Bod-soverom

Utvendig trappeløp

Kledninger i sjakter og hulrom

Isolasjon

Varsling

Kledninger

§ 11-4 Sekundær bæresystem

Seksjon 2 for 1-3 personer  NTA= 52 m2

Sikkerhet ved brann

FO
RS

LA
G

 T
IL

 T
IL

TA
K

NAVN

Bæreevne og stabilitet

Antennelse - røyk og brannspred

Brannskiller   soverom-soverom

Himling,kledning

Hulrom over himling

Kontroll utførelse

I i sjakt hulrom bak nedforet himl  

Kabler skal ha dokumenterte eg.sk.

Kilde og referanseliste

Rømningsveier,REDNING

Slokking 

Mot Nabo fra terr. 2 etg

Firma

8 m, ved mindre  kompenserende tiltak, f.eks varling,brannvindu,sprinkling
min 86 cm jf. §11-4

Beskrivelse

2 stk - seksjon 1 og seksjon 2

Signering i.h.t ansvar

Tilsyn

Tiltaksplan/Handlingsplan

AN
SV

AR
§ 11-2                                 4
§ 11-3  Tabell 1                  1 (2 etasjer)

AN
N

ET

SOS Brannconsult as

Tiltakshaver

Rør og kanalisolasjon 

Bockelei-Bygg as

Vertikalt mot nabo -Horisontalt til 2etg

Forneburingen 11 - 1360 FORNEBU
E-post: post@bockelibygg.no

Mobil: +47 41276595 

https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1029934
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