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GRUNNLAG

Denne branntekniske vurderingen er utarbeidet på følgende grunnlag:
-

Møte den 06.07.2018 og 12.09.2018 med Helene Sabbah og Jon Sørseth, Tønsberg kommune
(byggesak)

-

Befaring den 06.07.2018

-

Gjennomgang av gjeldende tegninger og dokumentasjon for objektet

-

Befaring med styrets representant Tor Thrane Olsen, 03.08.2018

-

Samtale med utførende av brannalarmanlegg – Fredrik Tveitan fra Autronica Fire and
Security AS, 07.08.2018

-

Møte med Frits Holm Johansen og Jarle Steinnes, Vestfold interkommunale brannvesen den
11.01.2019.

Forkortelser
PBL

Plan og bygningsloven

TEK97

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, ajourført med endringer, seneste
ved forskrift 2. januar 2007 nr. 96.

VTEK97

Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 – 4. utgave mars
2007

SAK

Byggesaksforskriften (SAK) Forskrift 24. juni 2003 nr. 0749

Veiledning
SAK
Melding
3/2007
Melding
2/98

1.1

til Veiledning til SAK 2003 nr. 0749

HO- Temaveileder Prosjektering – brannsikkerhetsstrategi

HO Temaveileder brannalarm

IDENTIFIKASJON AV PROBLEMSTILLING

St. Stefanskvartalet er et leilighetsbygg oppført i perioden 2010-2011. Bygget er brannteknisk
prosjektert av Norconsult AS. Prosjekteringen er utført iht. TEK97 med tilhørende veiledning
(4.versjon). Det er i ettertid av ferdigstillelsen påstått en rekke feil og mangler både ved utførelse og
ved prosjektering av bygningsmassen. På vegne av berørte seksjonseiere har foretakene PID
Solutions AS og Siv.Ing Øyvind Stokke AS tidligere vært engasjert/involvert i saken. Utarbeidet
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dokumentasjon av ovennevnte foretak belyser branntekniske mangler i bygningsmassen. Disse har
resultert i usikkerhet om hvorvidt brannsikkerheten i bygget er ivaretatt.
Tønsberg kommune ved byggesak stiller spørsmål ved prosjektert løsning ifb. alternativ rømningsvei
fra byggets 4.etasje, og de vurderinger/analyser som er bakgrunnen for valgte løsninger. Herunder
følgende forhold (jf. Dokumentet «Varsel om innhenting av ekstern bistand» [18]):
-

-

«I brannkonseptet er rømningsvei nummer to (krav i TEK) for leiligheter i 4.etasje prosjektert
med stiger med ryggbøyle. Høyde er +/-10 m. Preakseptert løsning i VTEK setter maks høyde
til 7,5 m for bruk av stiger.
Som kompenserende tiltak benyttes arbeidsstige med hvilerepos.
Videre kan det se ut som det vektlegges at hovedtrapp har bedre sikkerhet enn kravet i TEK.
Det er også opplyst at det er tilrettelagt for brannvesenets redningsmateriell tross i at det
presiseres at dette (brannvesenets redningsmateriell) ikke er en del av konseptet.
Med dette mener de ansvarlige for prosjektering og uavhengig kontroll at det faktisk
eksisterer tre alternative rømningsveier mot forskriftskravets to.
Stigeløsning er felles for to leiligheter (snr. 30 og 31) hvor snr. 30 må rømme over terrasse
forbi snr. 31. Terrassen er smal med bredde ned mot 60 cm, en skillevegg på terrassen må
forseres og en må rømme forbi ett uklassifisert vindu/glassfelt.»

Det er i tillegg foretatt vurderinger av andre brannrelaterte forhold som anses å være
utilfredsstillende dokumentert. Dette er avklart med oppdragsgiver.

Figur 1 - Oversiktsbilde som viser alternativ rømningsvei via stiger.
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OPPSUMMERING/KONKLUSJON

Alternativ rømningsvei fra leiligheter med seksjonsnummer 30 og 31 i byggets 4. etasje, er ikke i tråd
med Veiledning til teknisk forskrift (VTEK97) 4.utgave, eller funksjonskrav i Teknisk forskrift (TEK97)
omhandlende rask, enkel og sikker rømning.
Basert på oppdragsbeskrivelsen vil Q Rådgivning konkludere med følgende funn:
-

-

-

-

-

-

-

Dokumentasjonsformen i analysen strider mot kravene gitt i § 6 i TEK97 da analysen ikke
viser at forholdene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Videre følger ikke analysene de
preaksepterte løsningene i VTEK97, eller temaveildning HO-3/2007. Dokumentasjonen
strider i tillegg mot fremgangsmåten beskrevet innledningsvis i vedlegg 1 i
brannsikkerhetsstrategien til Norconsult [17].
Det blir benyttet rømningsstige fra en høyde på 9,8 meter via fasade. Sørlandsstigen innehar
godkjenning for «Primært er bruksområdet for rømning fra vinduer med maks avstand 5 m
over terreng, ved bruk av Bøylestigen maks 7,5 m begge målt fra underkant vindu.» Det er
ikke fremlagt dokumentasjon på at bruk av sørlandsstigen er tillatt brukt over 7,5m eller
godkjenning på bruk av sørlandsstigen brukt som arbeidsstige. Løsningen strider mot TEK97
§7-27 ved at den ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Løsningen strider videre
med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det må monteres
utvendig trapp ved høyder over 7,5 m. Føringen til myndighetene medfører en klar retning
på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå.
Begrepet fluktvei blir benyttet på forhold som omhandler rømningsvei. Dette er en
forvrenging av betydningen til fluktvei, hvor valgt definisjon ikke er i henhold til
myndighetenes og bransjestandard for definisjon av fluktvei. Forholdet strider mot TEK97 og
VTEK97, samt kollegiet for brannfaglig terminologi.
Bredden på deler av rømningsveien forbi skilleveggen mot nabo er målt til kun 55 cm. Her
benyttes det argumentasjon om at dersom rømningsstigen er smal kan også rømningsveien
være smal, som er en undergraving av sikkerhetsnivået i TEK97. Det følger av
legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 at veiledningens anføring «må fri bredde være minst 0,9 m» gir
en sterk indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå som følger av TEK97. Valgt bredde på 55 cm
strider med TEK 97 som viser til rask og effektiv rømning og følger ikke sikkerhetsnivået de
preaksepterte løsningene i VTEK97 gir.
Rømning fra s.nr. 30 til stige utenfor s.nr. 31 går forbi uklassifiserte bygningsdeler i annen
branncelle og tilfredsstiller ikke krav i TEK97 om at «rømningsvei skal være egen branncelle».
Brannsikkerhetsstrategien dokumenterer ikke bygningen «As built» mhp. bruk av selvlukkere
på dører.
Brannvesenets stigemateriell benyttes som argumentasjon for redusert rømningskapasitet. I
henhold til legalitetsprinsippet beskrevet i kap. 1.6 fremkommer det at forholdet «må» angir
absolutte krav og forutsetninger for valg. Når de preaksepterte løsningene i VTEK97 angir
«må det innhentes aksept fra brannvesenet» anses det som et absolutt krav for å oppnå
funksjonsbeskrivelsen gitt i TEK 97 jf §6. Det er ikke fremvist dokumentasjon på
brannvesenets aksept for en slik løsning.
Innføring av brannalarmanlegg i 3. og 4. etasje gjøres som et kompenserende forhold med
hensyn på å redusere rømningstiden. Vurderingen tar ikke for seg problemstillingen ved
brann i 1. og 2. etasje og konsekvensen dette har i forhold til varsling og påfølgende rømning
fra 3. og 4. etasjen.
Svalgangene mot Stoltenbergs gate er ikke utført med 2 trapper til det fri. I henhold til
legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av Norconsult
[17] strider med §7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

St. Stefans gate 8a-c





Side 6 av 31

Rapport nr.2018140

Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene
vektlegger at det må være minst to trapper til terreng, en i hver ende. Føringen til
myndighetene medfører en klar retning på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå. Det er ikke
dokumentert, ved hjelp av fraviksvurdering, eller henvist til anerkjent litteratur at stige kan
erstatte trapp som en likeverdig løsning for rømning fra svalgang.
Svalgangen mot Stoltenbergs gaten er ikke utført med tilstrekkelig åpenhet. I henhold til
legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 angir de preaksepterte føringene i VTEK97 en klar indikasjon
på hvilket sikkerhetsnivå myndighetene forventer. Her brukes beskrivelsen «må» være mest
mulig åpen. Q Rådgivning har beregnet åpenheten til 11 og 12 % mens føringen i VTEK97
angir 50 % åpenhet.
Det blir benyttet rømningsstige fra en høyde på 9,8 meter via fasade fra leilighet 4-O i 4.
etasje. Maksimalhøyde ved bruk av rømningsstige skal iht VTEK97 ikke overstige 7,5 meter.
Rømning via rømningsstige i fasaden fra leilighet 4-O i 4.etg mangler skjerming fra vinduer
uten brannmotstand i underliggende brannceller. I henhold til legalitetsprinsippet omtalt i
kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av Norconsult [17] strider med §7-27, ved at
løsningen ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Løsningen strider videre med
preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det må monteres
utvendig trapp ved høyder over 7,5 m samt at «stige og trapp må ha avstand på minst 2 m
fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme.» Føringen til myndighetene
medfører en klar retning på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå. Løsningen er ikke
dokumentert i brannsikkerhetsstrategien og er ikke i tråd med TEK97 og VTEK97.
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GRUNNLAGSDOKUMENTER

Dok.
Nr.

Firma

Dokumentnavn

Dato

[1]

PID Solutions,
Norconsult AS

02A rapport PID 281113 19.06.2013 Brannteknisk gjennomgang
og notat NC
av PID Solutions samt
motsvar av Norconsult AS

[2]

PID Solutions

02B tillegg PiD 120913

[3]

PID Solutions

02C
rapport
forliksklage 070316

[4]

Norconsult AS

Branntegning 1.etg, rev. 18.05.2016 Branntegning 1.etg
A04

[5]

Norconsult AS

Branntegning 2.etg, rev. 18.05.2016 Branntegning 2.etg
A04

[6]

Norconsult AS

Branntegning 3.etg, rev. 18.05.2016 Branntegning 3.etg
A04

[7]

Norconsult AS

Branntegning 4.etg, rev. 18.05.2016 Branntegning 4.etg
A04

[8]

Norconsult AS

Brannstrategi rev. D

[9]

Siv.ing Sigurd
Hoelsbrekken

Hoelsbrekken,
rev. D

[10]

Norconsult AS

Brannstrategi rev. E

[11]

Siv.ing Sigurd
Hoelsbrekken

Hoelsbrekken,
rev. E

[12]

Siv.Ing Øyvind
Stokke AS

05 Rapport Øyvind Stokke 07.04.2017 Reklamasjonsvurdering
060217
etter boligkjøp

[13]

Tønsberg
kommune

Tønsberg
kommune, 15.05.2017 Befaringsnotat
befaringsnotat 12.05.17

[14]

Siv.ing Sigurd
Hoelsbrekken

Hoelsbrekken, kommentar 22.06.2017 Kommentar til
til befaringsnotat 12.05.17
befaringsnotat

[15]

Norconsult AS

Norconsult
AS, 28.06.2017 Kommentar til
kommentar
til
befaringsnotat
befaringsnotat 12.05.17

UKPR

UKPR

Innhold

12.09.2013 Brannteknisk gjennomgang
av PID Solutions
PiD 07.03.2016 Dokumentasjon av
branntekniske mangler

14.06.2016 Brannstrategi revisjon D
til 14.06.2016 UKPR av
revisjon D

brannstrategi

14.09.2016 Brannstrategi revisjon E
til 16.09.2016 UKPR av
revisjon E

brannstrategi
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Dok.
Nr.

Firma

Dokumentnavn

[16]

Siv.ing Sigurd
Hoelsbrekken

Hoelsbrekken,
rev. F

[17]

Norconsult AS

Brannstrategi rev. F

22.01.2018 Brannstrategi revisjon F

[18]

Tønsberg
kommune

Varsel om innhenting av
ekstern bistand

07.06.2018 Varsel om innhenting av
ekstern bistand

[19]

Norconsult AS

Vedrørende varsel – St.
Stefans gate 8

23.11.2018 Tilsvar til varsel med
kommentarer til prosess og
rapporten til Q Rådgivning
AS.

[20]

Hjort DA

Hjort-da---utredning-avhjemmelsgrunnlaget-forbruk-av-funksjonskrav-iplan-og-bygningsretten

15.11.2013 Utredning vedrørende bruk
av funksjonskrav i plan- og
bygningslovgivningen

[21]

Vestfold
interkommunale
brannvesen

E-mail

22.01.2019 Tilbakemelding på
brannvesenets aksept på
bruk av brannvesenets stige
som rømningsvei

1.4

Dato
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Innhold

til 15.01.2018 Svar til Tønsberg kommune
angående sikkerhet ved
rømning fra 4.etg

AKTØRENE

Kravene til aktørene fremkommer av forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak
for ansvarsrett 1997 (senest ved forskrift 24. juni 2003). Denne regulerer aktørenes rolle i byggesaker
og skal i henhold til krav i forskriften bidra til at foretak opptrer som ansvarlige etter plan- og
bygningsloven og påse at kravene etterleves.
Hovedformålet i forskriften er «bedre bygg».
Ansvarlig prosjekterende for brann (RIBr) skal sørge for at løsninger innen eget ansvarsområde
tilfredsstiller myndighetskrav og vilkår i tillatelsen, herunder dokumentere løsningene med
beregninger og beskrivelser.
Kontrollerende (UKPR) skal sørge for at det blir gjennomført kontroll av tegninger, beregninger og
beskrivelser i henhold til kontrollplanen. Dette for å kunne avdekke om materialet er i samsvar med
offentlige krav eller ei. Kontrollerende skal sjekke om prosjekterende har et styringssystem og om
dette er i bruk.
Kontrollerende av utførelse (KUT) skal kontrollere om det er samsvar mellom prosjektert løsning og
brannteknisk utførelse av bygget.
Slik vi ser det er det prosjekterende som er ansvarlig for valgte løsninger, mens kontrollerende sin
rolle kun er å kontrollere om sikkerhetsnivået i plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter er
ivaretatt.
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I denne byggesaken oppfatter vi følgende aktører:
SØK

Kaupang Byggassistanse AS

Ansvarlig søker

PRO

Norconsult AS

Ansvarlig prosjekterende brann

UKPR

Siv. Ing. Sigurd Hoelsbrekken

Kontroll av brannprosjektering

KUT

Norconsult AS

Kontroll av utførelse

PID Solutions og Siv.Ing Øyvind Stokke som tidligere har vært involvert i saken innehar etter vår
forståelse intet ansvar i denne byggesak. De har blitt engasjert i saken gjennom sameiet og enkelte
eiere for å påvirke PRO til å endre sikkerhetsnivået til et akseptabelt nivå.

1.5

GJELDENDE REGELVERK

Bygget er omsøkt av Spir Arkitetekter AS datert 13.05.2008 hvilket medfører at TEK97; Teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven 1997, ajourført med endringer, seneste ved forskrift 2. januar
2007 nr. 96 og VTEK97 4. utgaven; Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997 – 4.
utgave mars 2007, legges til grunn for de branntekniske kravene til bygget. Det fremkommer av
innledning til VTEK97 at:
«Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Veiledningen ble
revidert våren 1999 og deretter i april 2003. Både 2. og 3. utgave av veiledningen beskrev de
samme kravsnivåer som første utgave 1997. Denne 4. utgaven av veiledningen er ajourført i
forhold til endringene i TEK vedtatt januar 2007. Endringene i veiledningen henger sammen
med revisjon av TEK. Det er også foretatt presiseringer og forenklinger av veiledningsteksten
uten at det er gjort endringer i TEK.»
Henvisninger og verifiseringer opp mot krav i tidligere og senere byggeforskrifter anses som
irrelevant da det er funksjonskravene i TEK97 som skal verifiseres.
Dette tydeliggjøres i korrespondanse hvor en forsøker å verifisere kravene til rømning via
brannvesenets stigemateriell med henvisning til TEK10. Dette anses som forvirrende informasjon da
kravene til sikkerhetsnivået i TEK10 er betraktelig høyere til slike bygg enn TEK97. I TEK10 stilles det
krav til heldekkende automatisk brannalarmanlegg og sprinkelanlegg med samlet pålitelighet opp
mot 99% til tiltakene. I NBFL studierapport om effekten av sprinkleranlegg i Scotsdale angis det at:
«Studiegruppen kjenner heller ikke til at det har omkommet personer som følge av branner i
sprinklede bygninger i Norge.»
Av forelagt dokumentasjon vektlegges Brannsikkerhetsstrategi versjon F med tilhørende
branntegninger som gjeldende strategi for bygget dvs. «As built».[17]

1.6

LEGALITETS PRINSIPPET

Utredningen til Hjort DA [20] angir hvordan legalitetsprinsippet skal vurderes i forhold til
funksjonskrav gitt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. De viser til at:
«Legalitetsprinsippet innebærer at offentlige inngrep i borgernes rettsstilling trenger hjemmel
i lov, eller bestemmelse gitt i medhold av lov. Samtidig stilles krav til kvaliteten på hjemmelen,
i form av at denne må være tilstrekkelig klar.»
Dette har de videre utredet og eksemplifisert i kap. 6:
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Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for funksjonskrav – sammenheng mellom forskrift og
veiledning – spørsmålet om ivaretakelse av legalitetsprinsippet.
«Veiledningen til TEK 10 er i seg selv ikke rettslig bindende, og kan derfor ikke anvendes som
selvstendig inngrepshjemmel overfor borgerne, jf, punkt 2.2. Derimot er veiledningen i
alminnelighet tillagt relativt stor vekt ved tolkningen av bestemmelsene i forskriften.»
(…) I gjeldende teknisk forskrift er det forutsatt at man i veiledningen skal angi preaksepterte
ytelser ved å benytte ordet ”må”. Dette fremgår av høringsnotatet til TEK 10 side 1034,
hvorfra siteres:


”Funksjonskrav og ytelser i forskriften angis med skal, og preaksepterte ytelser i
veiledningen med må, med slik betydning:
a) skal angir absolutte krav og ytelser. Ytelser fastsatt i forskrift kan kun fravikes ved
at det gis dispensasjon.
b) Må benyttes for preaksepterte ytelser og angir ytelser og eventuelle forutsetninger
for valg. Preaksepterte ytelser kan fravikes, men det forutsettes da verifisert ved
analyse at valgte ytelser oppfyller funksjonskravene i forskriften.”

(…) Forskriftens krav fortolkes i veiledningen ved at vi benytter skal, må, bør og kan med slik
betydning:






skal angi[r] absolutt krav og benyttes bare i forskrift. Eksempel: «I nærheten av byggverk
skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede».
må angir absolutt krav og forutsetning for valg. Eksempel: «Dersom lokale klimadata
benyttes, må disse også legges til grunn ved beregning av rammen».
kan angir valgfrihet. Eksempel: «Innenfor dette rammekravet kan man justere
vindusarealet og U-verdiene».
bør angir en anbefaling. Eksempel: «I bygninger med måleverdig areal på loft bør alle
vertikale ytterkonstruksjoner tilfredsstille kravet til yttervegg».
vil angir følge av valg. Eksempel: «Forskriftens krav til lufttetthet vil være oppfylt når disse
tabellverdiene legges til grunn».”

Utredningen til Hjort kom i 2013 og Q Rådgivning anser på lik linje med påstanden til Norconsult AS
at utredningen til Hjort kan gjøres gjeldende for funksjonsbasert forskrift som TEK 97. Nevnte forhold
er tilsvarende beskrevet i innledningen til VTEK97. Jf, «Vedrørende varsel – St. Stefans gate 8»
(…)«Utredningen relaterte seg riktignok til TEK 10 men de samme rettslige prinsippene vil
være gjeldende også for TEK 97 og omhandler konkret hjemmelsgrunnlag for krav.» [19]
«Forskriften om krav til byggverk og produkter til byggverk er i det vesentlige bygget opp
med krav til funksjoner. Denne veiledningen fortolker forskrift ved å angi minimum ytelser
som legges til grunn ved prosjektering og utførelse av byggverk.»
Videre skriver Hjort
(…) Ettersom et funksjonskrav som klar hovedregel er angitt kvalitativt, vil vurderingen av om
dette er oppfylt etter sin natur bli spekulativ og utpreget skjønnsmessig. Av den grunn er det i
TEK 10 § 2-1 gitt bestemmelser om hvordan man verifiserer at et funksjonskrav er oppfylt.
Verifikasjon innebærer at man for alle praktiske formål fremskaffer skriftlig dokumentasjon
på oppfyllelsen av et funksjonskrav. Verifikasjonsbegrepet er i definisjonskapitlet i
veiledningen til TEK 10 beskrevet som følger:
”bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (…)
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MERKNAD Objektivt bevis er data som understøtter at noe eksisterer
eller er sant (…)”
Bestemmelsen i TEK 10 § 2-1 går i prinsippet ut på at man omformer et
kvalitativt funksjonskrav til en kvantitativ ytelse, nærmere bestemt en konkret ytelse som
objektivt sett er målbar eller etterprøvbar, slik at man kan få avklart om forskriftskravet er oppfylt.
Bestemmelsen i TEK § 2-1 første ledd angir kategorisk at ytelser angitt i forskriften skal være
oppfylt. Der forskriften oppstiller et funksjonskrav, følger det av bestemmelsen i TEK § 2-1 andre ledd
at man skal verifisere dette enten:
a) ved at byggverket blir prosjektert i samsvar med preaksepterte ytelser, eller
b) ved at byggverket blir prosjektert i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at
funksjonskravene i forskriften er oppfylt”

1.7

PROSJEKTERINGSMETODER

Jf §6 i TEK97:
«De materielle regler i plan- og bygningsloven og tekniske krav i denne forskrift anses oppfylt
dersom det benyttes produkter i samsvar med kapittel V om produkter til byggverk, samt
metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard, likeverdig standard eller europeisk
teknisk godkjenning.
Bygningsmyndighetene kan likevel ikke kreve at det brukes metoder og utførelse etter Norsk
Standard, likeverdig standard eller teknisk godkjenning, dersom de krav som stilles til
byggverket blir tilfredsstillende ivaretatt på annen måte.»
JF § 6 i VTEK97
«Behovet for dokumentasjon avhenger av valgene som gjøres. Ved fravik fra det vanlige og ved
bruk av andre ytelsesnivåer enn det som fremgår av denne veiledningen, må
dokumentasjonsbehovet vurderes skjønnsmessig i det enkelte tilfellet. Også dette skjønnet må
dokumenteres. Etter forskriften er det to ytterpunkter for prosjekteringen.
-

Det ene er å benytte de ytelsesnivåer som fremkommer i denne veiledningen og eventuelt i
andre dokumenter som nevnt.
Det andre ytterpunkt er bruk av analyse.

I praksis vil mye prosjektering skje mellom disse ytterpunktene og det vil påvirke
verifikasjonsomfanget i prosjektet. De tre tilnærmingene for prosjektering er:
1. Utprøvde og anerkjente løsninger. Denne forutsetter at ytelsesnivåer gitt i denne
veiledningen legges til grunn for prosjekteringen innen alle fagområder. I
prosjektdokumentasjonen må det klart fremgå hvilke forutsetninger og inngangsparametere
som er lagt til grunn for prosjekteringen. De forutsatte ytelsene må fastlegges. Valg av
materialer og løsninger bestemmes av prosjekteringsforutsetninger og ytelser.
2. Blandingsløsningene. Dette er de vanligste og omfatter bruk av utprøvde og anerkjente
løsninger så langt det passer og analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik. Metoden
kan anvendes på områder der de utprøvde og anerkjente løsningene ikke helt passer og bruk
av analyse innebærer liten konsekvens for sikkerhetsnivået. Dette forutsetter imidlertid at
verifikasjon av delanalysene kan utføres uten konsekvens for sikkerhetsnivået i tiltaket for
øvrig. Verifikasjonsbehovet i prosjektet avgjøres av «blandingsforholdet».
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3. Analyseløsningene. Prinsippløsningene og ytelsene velges på bakgrunn av en utførlig analyse
eller en beregning. På enkelte fagområder finnes det i dag få verktøy for analyse som kan
brukes med tilfredsstillende pålitelighet. Det er først og fremst på brannområdet at slikt
verktøy finnes. Både valg av metode, inngangsparametre og akseptkriterier er avgjørende for
resultatet. Valg av prosjekteringsforutsetninger og akseptkriterier skal fastlegges ut fra
normative verdier, enten de er standardiserte eller andre vel forankrede verdier. De
scenariene som kan være kritiske for den enkelte prinsippløsning og ytelse, må inkluderes i
analysen. Verifikasjon for analysen må finnes i prosjektet. Som grunnlag for prosjekteringen
må det gjøres et valg av forutsetninger. Disse må bestemmes og valget av dem må
begrunnes. Dokumentasjon for dette må finnes i prosjektet, og må være utformet på en slik
måte at den kan brukes til å kontrollere riktigheten av valgene.»

1.8

METODE FOR VURDERING AV SIKKERHETSNIVÅ

Q Rådgivning har foretatt en kontrollvurdering av mottatt dokumentasjon utarbeidet av Norconsult
og verifisert denne opp mot krav i TEK97 og preaksepterte løsninger i VTEK97 4. utgave. Metoden
bygger på fremgangsmåten som blir benyttet ved uavhengig kontroll av brannprosjektering.
Dersom oppfyllelse av funksjonskravene i forskriften dokumenteres ved analyse, skal det påvises av
prosjekterende at den anvendte analysemetoden er egnet til og gyldig for formålet. Forutsetningene
som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet. Formålet med en analyse er å vise på en
systematisk og oversiktlig måte hvordan funksjonskravene i TEK er oppfylt der de preaksepterte
ytelsene i VTEK97 ikke er lagt til grunn.

Begrepsforklaring:
Avvik:

Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et
produkt. I plan- og bygningslovens forstand oppstår et avvik når det avdekkes
manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av
prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid.

Fravik:

Valg av alternativ ytelse som krever verifikasjon for oppfyllelse av forskriftskrav
fremfor bruk av preakseptert ytelse.

Funn:

Et funn beskriver mangler Q Rådgivning har avdekket i tilsendt dokumentasjon,
eller ved befaring av de faktiske forholdende ved objektet vurdert mot tilsendt
dokumentasjon.

Myndighetene:

Lovgiver i form av Direktoratet for byggkvalitet

Oppbygning av funn:
Norconsult:

Valgt løsning av prosjekterende, hentet direkte ut av
Brannsikkerhetsstrategien.

Krav:

Krav angitt i TEK97 med direkte tekst fra forskrift

Preakseptert
løsning:

Myndighetenes løsning angitt i veiledning til tekniske forskrifter VTEK97,
angitt med direkte tekst fra veiledningen.
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Forhold som Q Rådgivning mener strider imot forskriften med tilhørende
veileder og som ikke er tilfredsstillende dokumentert/løst.
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FUNN – FRAVIK 1 - BRANNSTIGE

Fremstillingen av understående funn beskriver feil og mangler avdekket i «Fravik 1» i Brannstrategien
til Norconsult [17]. Fraviksvurdering omhandler bruk av rømningsstiger fra 4. etasje, hvor
rømningsstigen er plassert på balkongen tilhørende snr. 31. Dette medfører at snr. 30 må rømme via
dør og inn på balkongen til snr. 31 for å få tilgang til rømningsstigen.

Figur 2 – Rømning fra 4.etg (T.v.: Rømningsvei via nabobalkong forbi hengslet skillevegg, og bygningsdeler uten
brannmotstand. T.h.: Rømningsstige sett fra 4.etg og ned mot terreng.)

2.1

OPPBYGNING AV FRAVIK

Norconsult:
«Alle fravik er vurdert ut ifra at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. Valgt dokumentasjonsmodell for
oppfyllelse av funksjonskravene er blandingsløsningen, som omfatter bruk av utprøvde og anerkjente
løsninger. Muligheten er vanlig å benytte der det utprøvde og anerkjente ikke helt passer og bruk av
analyse innebærer liten konsekvens for sikkerhetsnivået. En framgangsmåte er blant annet at annen
anerkjent litteratur benyttes som dokumentasjon, eller at man benytter sammenligningsformer, der
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man sammenligner sikkerheten i bygg som benytter preaksepterte løsninger. Annen type litteratur
kan for eksempel være Sintef byggforskseriens datablader.» [17]
Krav:
Styrende krav til fraviksvurderinger / analyser følger av § 6 i TEK97:
«De materielle regler i plan- og bygningsloven og tekniske krav i denne forskrift anses oppfylt
dersom det benyttes produkter i samsvar med kapittel V om produkter til byggverk, samt
metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard, likeverdig standard eller europeisk
teknisk godkjenning.
Bygningsmyndighetene kan likevel ikke kreve at det brukes metoder og utførelse etter Norsk
Standard, likeverdig standard eller teknisk godkjenning, dersom de krav som stilles til
byggverket blir tilfredsstillende ivaretatt på annen måte.»
Preaksepterte løsninger:
Fraviksvurderinger iht. VTEK 97 (4.utgave) § 6:
«Metoden kan anvendes på områder der de utprøvde og anerkjente løsningene ikke helt
passer og bruk av analyse innebærer liten konsekvens for sikkerhetsnivået. Dette forutsetter
imidlertid at verifikasjon av delanalysene kan utføres uten konsekvens for sikkerhetsnivået i
tiltaket for øvrig. At fraviksløsninger tilfredsstiller forskriftskrav må verifiseres i analysen.»
Temaveiledning HO-3/2007 - Prosjektering brannsikkerhetsstrategi:
«Det er ikkje mogleg å prosjektere direkte ut frå funksjonskrav, for desse krava er formulerte
som overordna, generelle krav. Funksjonskrava må derfor omsetjast til mest mogleg målbare ytingar
eller ytingsnivå som byggverk og bygningsdelar skal tilfredsstille.»
Temaveiledningen gir føringer på hvordan man kan gjennomføre analytisk prosjektering.
Funn:
Dokumentasjonen i fravik 1 «Brannstiger.» består av en kvalitativ vurdering med tilnærmet ingen
referanse til anerkjente løsninger eller litteratur. Argumentasjonen bygger kun på skjønn og
tilnærminger. Dokumentasjonsformen i analysen strider mot kravene gitt i § 6 i TEK97 da analysen
ikke viser at forholdene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Oppbygningen av analysen strider
mot intensjonen i § 6 i VTEK97, samt temaveildning HO-3/2007 men også mot fremgangsmåten
beskrevet innledningsvis i vedlegg 1 i brannsikkerhetsstrategien til Norconsult [17]. Løsninger som
avviker i forhold til utprøvde og anerkjente løsninger bør dokumenteres ved hjelp av risikoanalyse
(NS 3901).

2.2

BRUK AV STIGE SOM RØMNINGSVEI

Norconsult:
«Brannstiger benyttes som rømningsvei/utgang til sikkert sted. Høyden på bygget er for
enkelte leiligheter mer enn 7.5 meter. (…) I dette tilfellet har leilighetene på plan 4 en avstand
ned til terreng på inntil 9.8m. (...) Ved å tilpasse utførelsen av en stige med ryggbøyle vil man
kunne sammenligne stigens utforming i forhold til det avviket som er reelt i dette tilfellet. (…)
Sammenliknet med en rømningsstige så er det vår vurdering at en arbeidsstige (9,8m) vil være
tryggere å bruke enn en 7,5 m høy rømningsstige» [17]
Krav:
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TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei – Vindu som rømningsvei.
«Vindu som ligger høyere enn 5 m over planert terreng, kan benyttes som en av
rømningsveiene, når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Inntil 7,5 m over
terreng kan dette være fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det monteres
utvendig trapp.»
Funn:
Valgt løsning baserer seg på bruk av rømningsstige på avstander over 7,5m høyde, hvor det i dette
tilfellet er 9,8 m fra terrassen og ned til bakken. Dette er en økning på ca. 30% (2,3 m).
I fraviksvurderingen forsøker en å dokumentere en akseptabel løsning ved å benytte sikkerhetsnivået
for arbeidsstiger ved å henvise til Byggforskblad 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak [i]. Angitt
henvisning blir nevnt som en alternativ løsning for overgått makismalhøyde for rømningstiger. Det
fremkommer ingen referanser som tilser at løsningen kan erstatte bruk av trapp eller har likeverdig
sikkerhetsnivå som en trapp.
Ved befaring ble det observert at det som i utgangspunktet skulle være en arbeidsstige, iht
Norconsult sin prosjektering, og etter Byggforskblad 525.933 [i], er en rømningstige fra
Sørlandsstigen (Feil! Fant ikke referansekilden.). Denne er kun godkjent som rømningsstige. Iht.
Byggforskbladet [i] er dette en ikke-tilfredsstillende løsning:
«Brannredningsstiger godkjennes ikke som fasadestiger».
Iht: Sørlandstigen sin godkjenning TG 2427[ii], kan sørlandsstigen kun brukes til følgende:
«Primært er bruksområdet for rømning fra vinduer med maks avstand 5 m over terreng, ved
bruk av Bøylestigen maks 7,5 m begge målt fra underkant vindu.»
Godkjenningen viser at valg av stige ikke er iht. dokumentasjonen i fraviksløsningen. Videre er det
ikke synliggjort muligheten for å bruke godkjent rømningsstige over 7,5m som arbeidsstige.
Valgt løsning kan ikke defineres som en tilfredsstillende arbeidsstige. Stigen er iht. aktuell merking
(ref. Feil! Fant ikke referansekilden.) godkjent som en TG 2427 rømningsstige av SINTEF.

Figur 3 - Stigens godkjenning

I henhold til legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av
Norconsult [17] strider med §7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning.
Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det
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må monteres utvendig trapp ved høyder over 7,5 m. Føringen til myndighetene gjennom VTEK97
medfører en klar retning på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå.

2.3

RØMNINGSVEI DEFINERT SOM FLUKTVEI

Norconsult:
«Tilkomst på balkongene fram til stiger går enkelte steder på en smal balkong med ca. 60cm
bredde. Denne delen er en del av fluktvegen fram til rømningsstige, og det stilles her ikke krav
til bredder på traseer. Bredde og tilkomst i stige vil være betraktelig dårligere enn vegen fram
til stigen. Vegen fram til stigen er godt sikret med rekkverk, og det er få personer (to
leiligheter) som skal benytte denne gangpassasjen som fluktvei. Normalt antall personer som
skal benytte denne rømningsstigen vil være inntil 6 personer. Leilighet 4-P har rømningsvei
fram til stigen som går via balkong til naboleilighet.»[17]
Krav:
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei.
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei
«Rømningsvei kan deles i følgende tre faser:
1. Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av
rømningsveien.
2. Forflytning i korridor
3. Forflytning i trapperom til utgang»
Iht. http://www.ktb.no (Kollegiet for brannfaglig termologi) er definisjonen til fluktvei følgende:
«Del av en branncelle, som brukes til rømning og evakuering fram til rømningsvei eller til
sikkert sted.»
Funn:
Valgt løsningen er en forvrenging av betydningen til fluktvei hvor valgt definisjon ikke er i henhold til
myndighetenes og bransjestandard for definisjon av fluktvei. Utgang fra branncelle skal ende i
rømningsvei, dvs at gangpassasjen utenfor snr. 30 og 31 anses som utvendig rømningsvei og ikke en
fluktvei slik Norconsult angir i sin prosjektering. Forholdet strider med TEK97 ved at «rømningsvei
skal være utført som engen branncelle» eller følger de preaksepterte løsningene i VTEK97. Det følger
av legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 at forskriftens anføring om at rømningsvei «skal» være en egen
branncelle gir en sterk indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå som følger av TEK97.
Q Rådgivning anser at utvendig gangpassasje må prosjekteres og utføres som en svalgangsløsning
med ytelser deretter.

2.4

BREDDE PÅ RØMNINGSVEI

Norconsult:
«Tilkomst på balkongene fram til stiger går enkelte steder på en smal balkong med ca. 60cm
bredde. Denne delen er en del av fluktvegen fram til rømningsstige, og det stilles her ikke krav
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til bredder på traseer. Bredde og tilkomst i stige vil være betraktelig dårligere enn vegen fram
til stigen» [17]
Krav:
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei – Fri bredde i rømningsvei.
«I bygning beregnet for virksomheter i risikoklasse 4 må fri bredde i rømningsvei være minst
0,9 meter.»
Funn:
Bredden på deler av rømningsveien forbi skilleveggen mot nabo er målt til kun 55 cm, mens
kvantifiseringen av kravene i TEK 97 er angitt til 0,9 m i VTEK97, hvor svalgang har krav på 1,2 m.
Argumentasjonen om at dersom rømningsstigen er smal kan også rømningsveien være smal er en
undergraving av sikkerhetsnivået i TEK97. Det følger av legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 at
veiledningens anføring «må fri bredde være minst 0,9 m» gir en sterk indikasjon på hvilket
sikkerhetsnivå som følger av TEK97. Valgt bredde på 55 cm strider med TEK 97 som viser til rask og
effektiv rømning og følger ikke føringen de preaksepterte løsningene i VTEK97 gir.

Figur 4 – Smaleste bredde i rømningsvei forbi hengslet skillevegg i 4.etasje

2.5

SKJERMING AV RØMNINGSVEI

Norconsult:
«Leilighet 4-P har rømningsvei fram til stigen som går via balkong til naboleilighet. Det er
mindre enn 2 meter mellom gangpassasjen og uklassifisert vindu i naboens leilighet. Dette
svarer ikke til preakseptert løsning, der det minst må være 2 meter avstand mellom stige og
annen branncelles fasade(...) Rømning forbi uklassifisert fasade for å komme til brannstige
ansees å være akseptabelt da dette kun er en av flere rømningsmuligheter.»
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Figur 5 – Uklassifisert glassdør mot rømningsvei

Krav:
TEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a. Brannceller.
«Bygninger inndeles på hensiktsmessig måte i brannceller. De skal oppdeles slik at områder
med ulik risiko for personers liv og helse og/eller ulik fare for brann oppstår, skilles i
brannceller.»
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei.
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a.
-

Konstruksjoner som omslutter en branncelle må ha nødvendige egenskaper for å hindre
spredning av brann- og røykgasser fra en branncelle til en annen. Branncellebegrensende
bygningsdeler har tilstrekkelig brannmotstand til å hindre rask brann- og røykspredning når
de oppføres i
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samsvar med ytelser angitt i § 7-24 tabell 3
Brannceller Brannklasse 2 - EI 60[B 60].
Rømningsvei må alltid være egen branncelle
Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som veggen og
må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

Funn:
Kravene til rømningsvei er at balkongen fra snr. 30 til snr. 31 er å betrakte som utvendig rømningsvei
og skal være utført med EI 60 konstruksjoner mot snr. 31. VTEK97 angir må for rømningsvei og setter
krav til EI 60 for samtlige konstruksjoner mot rømningsveien, herunder vegg, dører og vinduer.

Figur 6 NBI blad 321.036 gyldig 2007 - 2016

Løsningen strider mot kravene i TEK97 som krever at rømningsveier skal skilles ut som egne
brannceller. I henhold til legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 angir de preaksepterte føringene i VTEK97 en
klar indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå som myndighetene forventer. Her brukes beskrivelsen må
om utforming av branncelle og begrensningene i bruk av vinduer i branncellebegrensende vegger.
Beskrivelsen til Norconsult «Rømning forbi uklassifisert fasade for å komme til brannstige ansees å
være akseptabelt da dette kun er en av flere rømningsmuligheter» medfører ikke riktighet da det kun
er prosjektert med 2 rømningsveier for dette bygget. Løsningen med rømning via brannvesenets
stigemateriell er omtalt i kap. 2.8.

2.6

OVERFLATE-/KLEDNING I

RØMNINGSVEI

Norconsult:
Forholdet er ikke hensyntatt i brannstrategi.
Krav:
TEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 2.
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«Det skal velges materialer og overflater som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen.
Det legges vekt på tid til overtenning, varmeangivelse, røykproduksjon og utvikling av giftige
gasser.»
TEK97 § 7-27 pkt. 4 Rømningsvei
«Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige rømningsvei og andre
brannceller, slik at trappens funksjon som sikker rømningsvei ivaretas i den fastlagte
tilgjengelige rømningstid.
Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i hensiktsmessige enheter
slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge rømningsretningene.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 TEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
«For at byggverk skal kunne rømmes raskt og uten fare for skade på de menneskene som
oppholder seg i byggverket er det særlig viktig å forhindre brann- og røykspredning i
rømningsvei.» Ved å benytte overflater og kledninger iht. § 7-24 tabell 1A og 1B antas
sikkerheten å være tilfredsstillende ivaretatt.
-

-

Tabell 1A. Overflater i brannceller som er rømningsvei:
o Overflater på vegger og tak; B-s1,d0 [In1]
o Overflater på gulv; Dfl-s1,d0 [G]
Kledninger i branncelle som er rømningsvei
o K210 A2-s1,d0 [K1-A]»

VTEK97 §7-27 Svalgang som rømningsvei
«Rekkverk og øvrige konstruksjoner bør bestå av minst mulig brennbare materialer. Gulv i
svalgang må være utført som branncellebegrensende konstruksjon. Kledning på vegg og tak
må ha brannklasse tilsvarende som for rømningsvei»
Funn:
Myndighetene legger strengere føringer på egenskaper til overflater og kledninger i rømningsvei enn
for brannceller for øvrig. Dette kommer til uttrykk ved at de preaksepterte løsningene er identiske
for rømningsvei for alle brannklasser, men de varierer for andre områder og brannklasser.
Formuleringen «antas», åpner for muligheten til å fravike de preaksepterte løsningene.
Preaksepterte løsninger vedrørende overflater og kledninger i rømningstrasen i 4. etg er ikke
hensyntatt eller fraviksvurdert i brannsikkerhetsstrategien (17).
Løsningen er ikke tilfredsstillende dokumentert iht. TEK97, eller i henhold til de preaksepterte
løsningen i VTEK97 eller tilfredsstillende fraviksvurdert.

2.7

DØRER MOT TRAPPEROM MANGLER SELVLUKKERFUNKSJON (GJELDER KUN MANGLENDE
DOKUMENTASJON I BRANNSTRATEGI)

Norconsult:
«Dør fra leilighet mot trapperom trenger ikke selvlukkerfunksjon. Leilighetene som har
tilkomst til ett trapperom i plan 4 vil likevel monteres med selvlukkerfunksjon da disse har
alternativ rømningsvei via vindu som er over 7,5 m over terreng.»
«(…) I tillegg er det montert selvlukkerfunksjon på dørene inn til disse leilighetene.»
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Krav:
TEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a. Brannceller:
«Bygninger inndeles på hensiktsmessig måte i brannceller. De skal oppdeles slik at områder
med ulik risiko for personers liv og helse og/eller ulik fare for brann oppstår, skilles i
brannceller.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a. Brannceller
Tabell 4 Brannmotstand til dør til og i rømningsvei: Dør fra branncelle til Tr1 trapperom - EI2
30-CSa [B 30 S]: «Bruk av selvlukkende dør fra boenhet til trapperom vil bedre
brannsikkerheten vesentlig.»
Funn:
I Norconsults Fraviksvurdering 1 angis at det ikke er behov for selvlukkere på dørene inn til
leilighetene, men angir bruk selvlukkere som et kompenserende forhold. Dører fra leilighetene til
trapperom har fått ettermontert selvlukkere. Siden de preaksepterte løsningene i VTEK97 angir
selvlukkere på dørene til leiligheten kan ikke forholdet benyttes som et kompenserende tiltak.

2.8

MANGLENDE DOKUMENTASJON PÅ BRANNVESENETS AKSEPT

Norconsult:
«Med oppgradert trapperom type Tr1, brannstige via naboens balkong, utgang til balkong på
motsatt fasade av rømningsstige samt god tilgang til balkongene for brannvesenets
stigemateriell ansees leiligheten samlet sett å ha mulighet for sikker rømning. Rømning forbi
uklassifisert fasade for å komme til brannstige ansees å være akseptabelt da dette kun er en
av flere rømningsmuligheter. Med dette anses sikkerheten for personene i plan 4 å være
ivaretatt.» [17]
Krav:
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei.
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK 97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei – Vindu som rømningsvei:
«Dersom brannvesenets redningsmateriell vurderes som en av flere rømningsveier, må det
innhentes aksept fra brannvesenet fordi løsningen er avhengig av det stedlige brannvesenets
utstyr, bemanning og innsatstid.»
Vestfold interkommunale brannvesen
«Vår vurdering er at brannvesenets høyderedskaper ikke skal benyttes som kompenserende
tiltak i forhold til vindu som rømningsvei med over 5 meters høyde, men at dette skal være
ivaretatt med andre faste tiltak i eller på bygget.»
Funn:
I henhold til legalitetsprinsippet beskrevet i kap.. 1.6 fremkommer det at forholdet må angir
absolutte krav og forutsetninger for valg. Når de preaksepterte løsningene i VTEK97 angir «må det
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innhentes aksept fra brannvesenet» anses det som et absolutt krav for å oppnå funksjonsbeskrivelsen
gitt i TEK 97 jf §6. Det følger også av NBI bladene 330.015, 520.391 i gjeldende tidsperiode.
Etter Q Rådgivnings vurdering kan en ikke fraviksvurdere en annen persons/instans samtykke. I tillegg
har vi i samtaler med Vestfold interkommunale brannvesen [21] fått bekreftelse på at slik aksept ikke
er gitt.
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Norconsult:
«Alle leilighetene må minimum utstyres med røykvarsler slik at alle rom er dekket og med
lydnivå min 60 dB også når dør er lukket.Alarmanlegg i parkeringsareal skal utvides til også å
omfatte trapperom. Alarm skal varsles ved bruk av koller. Det skal monteres klokker i
trapperom og på svalgang til boligene slik at de som oppholder seg i bygget får et varsel om
at det er utløst brannalarmanlegg i parekring eller i trapperom. Felles brannvarsling for
leilighetene på plan 3 som har adkomst til svalgangen vil måtte få et brannvarslingsanlegg
som er koblet til fellesområdene. Det samme gjelder for leilighetene 4-S, 4-P og 4-O på plan 4.
Dette er nødvendig for å oppnå tidlig varsel til disse leilighetene, da trapp som rømningsvei er
byttet ut med stigeløsning. Det er beregnet lengre tid til rømning via stige, slik at
varslingstiden må reduseres. Ett fellesvarslingsanlegg vil kunne gi kortere tid til oppdagelse og
varsling, som igjen gir bedre tid til selve rømningen.»[17]
Krav:
TEK97 angir ikke krav til automatisk brannalarmanlegg til boligblokker.
Funn:
Slik vi tolker forelagt dokumentasjon er at hver leilighet skal ha til røykvarslere internt i leiligheten,
mens etasje 3 og 4 samt trapperommet er tilknyttet brannalarmanlegget. Innføring av
brannalarmanlegg i 3. og 4. etasje gjøres som et kompenserende forhold med hensyn på å redusere
rømningstiden. Denne vurderingen tar ikke for seg problemstillingen ved brann i 1. og 2. etasje og
konsekvensen dette har i forhold til rømningen fra 3. og 4. etasjen. Løsningen med delalarmering,
som kompenserende tiltak, fremstår ikke som tilfredsstillende dokumentert.
Iht. ansvarlig utførende av brannalarmanlegget er sjakter, søplerom og sluse mot garasjer ikke dekket
av det automatiske brannalarmanlegget i bygget. Jf. FG’s – «Regler fort automatiske
brannalarmanlegg – 3.utgave 1.juli 2008» [iii]: «Antall og plassering av detektorer avhenger blant
annet av detektortype, rommets størrelse og beskaffenhet, takkonstruksjon, takhøyde ventilasjon og
brannrisiko.»
Manglende branndetektorer vil kunne påvirke tilgjengeligheten til rømningsveier på en negativ måte,
så vel som å bidra til en utvikling av en større brann før den detekteres.

3.2

FRAVIK 6 - SVALGANGER MOT STOLTENBERGS GATE

Fravik 6 i Brannstrategien omfatter svalgangsløsningen i 1. – 3. etg mot Stoltenbergs gate, som er
utformet med flere manglende brannsikkerhetstiltak.
Leilighetsbygget er byggemeldt i brannklasse 2. VTEK97 § 7-22 – pkt. 2. Bygningers brannklasse, angir
at samtlige underliggende etasjer skal ha samme brannklasse minst som overliggende etasje.
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Figur 76 - Svalgangsløsning sett fra Stoltenbergs gate

Norconsult:
Forholdet er ikke omtalt i brannsikkerhetsstrategien til Norconsult [17].
Krav:
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»

skal

være

Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei – Svalgang som rømningsvei:
«Svalgangen (brannklasse 2) må ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Avstanden
mellom trappene må ikke være over 60 m.»
Funn:
Svalgangen i 1. etasje kan anses som tilfredsstillende da alle leilighetene har rømning til det fri via
balkong i bakgården.
Svalgangen i 2. etasje er utført med ensidig rømning til et trapperom. Løsningen er kun akseptert i
«brannklasse 1 bygg», mens dette er ett «brannklasse 2 bygg». Svalgang mot Stoltenbergs gate er
23,5 meter lang.
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Figur 87 - Åpningsbare vinduer mot svalgang uten brannmotstand

Svalgang mot Stoltenbergs gate i 2.- og 3.etasje krever i utgangspunktet 2 uavhengige trapper ned til
det fri. Valgt løsning er basert på bruk av ett trapperom og alternativ rømning via stige i motsatt ende
av svalgangen for 3. etasjen.
I henhold til legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av
Norconsult [17] strider med §7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning.
Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det
må ha minst to trapper til terreng, en i hver ende. Føringen til myndighetene medfører en klar
retning på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå. Det er ikke dokumentert, ved hjelp av
fraviksvurdering, eller henvist til anerkjent litteratur at stige kan erstatte trapp som en likeverdig
løsning for svalgang.

3.3

MANGLENDE ÅPENHET I SVALGANG

Norconsult:
Forholdet er ikke hensyntatt i brannstrategien.
Krav:
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei.
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Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei – Svalgang som rømningsvei:
«Svalgangen må være mest mulig åpen, slik at røyk- og branngasser kan unnslippe. Om den
åpne delen er 50 % av den totale «veggflaten», antas dette å være tilfredsstillende. Det er
den øverste delen av veggflatene som skal være åpen. Åpning i rekkverk er ikke å anse som
åpent areal.»
Funn:
For svalgangen mot Stoltenbergs gate utgjør veggpartiene mer enn 50% av det målbare veggarealet
rundt svalgangen. Q Rådgivning har foretatt en beregning av åpenheten i svalgangen og kommet
frem til
-

12% mens åpenheten i 1. etasjen
11 % åpenhet i 2. og 3. etasjen

I henhold til legalitetsprinsippet jf kap. 1.6 angir de preaksepterte føringene i VTEK97 en klar
indikasjon på hvilket sikkerhetsnivå som myndighetene forventer. Her brukes beskrivelsen må være
mest mulig åpen. Formuleringen «antas», åpner for muligheten til å fravike de preaksepterte
løsningene men brannsikkerhetsstrategien til Norconsult [17] angir ikke en slik
fraviksdokumentasjon.
Det konkluderes med at løsningen ikke er i tråd med krav gitt i TEK97 eller de preaksepterte
løsningene i VTEK97. Løsningen anses som ikke tilfredsstillende.

3.4

RØMNINGSSTIGE FRA LEILIGHET 4-O

Norconsult:
Norconsult nevner ikke forhold vedrørende skjerming av vindu i 2.- og 3. etasje mot rømningsstige
fra 4. etasjen og leilighet 4-O. Disse vinduene mangler brannmotstand. Videre er avstand fra terrasse
i 4. etasje og ned til terreng større enn 7,5 meter.
Krav:
TEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a. Brannceller:
«Bygninger inndeles på en hensiktsmessig måte i brannceller. De skal oppdeles slik at områder
med ulik risiko for personers liv og helse/eller ulik fare for at brann oppstår, skilles i
brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig løsning.»
TEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei:
«Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal være
utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.»
Preaksepterte løsninger:
VTEK97 § 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk - Pkt. 3a. Brannceller –
Brannklasse 2 - EI 60[B 60]:
«Rømningsvei må alltid være egen branncelle»
VTEK97 § 7-27 Rømning av personer - Pkt. 4. Rømningsvei:
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«Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2 og 4 kan vindu som har
underkant mindre enn 5 m over planert terreng, være en av rømningsveiene. Vindu som ligger
høyere enn 5 m over planert terreng, kan benyttes som en av rømningsveiene, når det er
truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Inntil 7,5 m over terreng kan dette være
fastmontert stige med ryggbøyler. Ved større høyder må det monteres utvendig trapp. Stige
eller trapp må ha avstand minst 2 m fra vindu, eller være skjermet mot flammer og
strålevarme.»
Funn:
Avstanden fra vindu på terrasser til rømningsstige er 94cm. Vinduet er ikke utført med
brannmotstand selv om avstanden til stige er mindre enn 2 meter. Dette gjelder for leiligheter i 2.- og
3. etasje med følgende plassering:

Figur 98 - Vindu med manglende brannmotstand

Fra 4.etasje og ned til bakkenivå er avstanden større enn 7,5 meter. Likevel er det benyttet
rømningsstige godkjent for maksimalt 7,5 meter. Jf. Figur 10Figur 9. Løsningen er valgt uten
ytterligere vurderinger eller dokumentasjon. Problemstillingen er eksakt den samme som i pkt. 2.2
Bruk av stige som rømningsvei.
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Figur 109 - Rømningsstige fra 4.etg, leilighet 4-O.

I henhold til legalitetsprinsippet omtalt i kap 1.6, anser Q Rådgivning at løsningen skissert av
Norconsult [17] strider med §7-27, ved at løsningen ikke er tilrettelagt for rask og effektiv rømning.
Løsningen strider videre med preaksepterte løsninger i VTEK97 hvor myndighetene vektlegger at det
må monteres utvendig trapp ved høyder over 7,5 m. Føringen til myndighetene medfører en klar
retning på hva som er akseptabelt sikkerhetsnivå.
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REFERANSER

[i]: 525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak
https://www.byggforsk.no/dokument/413/sikringsutstyr_for_arbeid_paa_tak
[ii]: TG 2427 Sørlandsstigen – Sintefgodkjenning, rømningsstige:
https://www.sintefcertification.no/product/index/1520/tg_2427
[iii] FG’s – «Regler fort automatiske brannalarmanlegg – 3.utgave 1.juli 2008»:
https://www.fgsikring.no/contentassets/68bbc7db321f419da719273a97a7cf3b/tidligereregler/regler-for-automatiske-brannalarmanlegg-1.9.2007-utgave_3.pdf
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VEDLEGG TILBAKEMELDING FRA VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN.

Kommentarer til skriv av 2018-11-23 i forbindelse med st. stefans gate 8.
I forbindelse med gjennomgang av saken er det fra Q Rådgivning etterspurt en uttalelse fra Vestfold
Interkommunale Brannvesen til skrivet utarbeidet av Norconsult.
Det bemerkes at brannvesenet ikke har myndighet til å overprøve løsninger gitt av brannkonsulenten, og at det
er byggesak som har myndighet i forhold til de tekniske forskriftene. Vi uttaler oss derfor her kun om forhold
rundt tilrettelegging for vår innsats, og bruk av brannvesenets høyderedskaper.
Det korte svaret her er at vi ikke vurderer bruk av våre høyderedskaper som tilsvarende sikkerhet som «vindu
tilrettelagt for sikker rømning», da det kan være mange forhold som spiller inn, som uttrykningstid og
samtidige hendelser. Dette er også gjenspeilet i senere lovverk.
Det vises til § 7-27 i TEK 97 og tidligere veiledninger i forhold til bruk av brannvesenets redningsmateriell for å
sikre rømning via vindu. Det er viktig å bemerke at bruk av brannvesenets redningsmateriell for tilrettelegging
av vindu som rømningsvei først ble nevnt i 3. utgave av veiledningen, og så snart dette ble nevnt var det også
en veiledningstekst om at løsningen måtte avklares med lokalt brannvesen.
I skrivet fra Norconsult henvises det også til forskriftstekst i § 7-28 om krav til at vindu som benyttes som
rømningsvei skal tilrettelegges for brannvesenets innsats. Det er her viktig å skille mellom tilrettelegging for
rømning, og tilrettelegging for innsats. Dette er videre utdypet i vårt skriv angående bruk av brannvesenets
høydematerieller. Videre henvises det også til en uttalelse på hjemmesiden til Dibk angående bruk av
brannvesenets høyderedskaper. Denne henviser til TEK 10, og slik hele spørsmålet og svarer leses, omhandler
dette forhold som ikke er aktuelt i denne saken.
Det er korrekt at det ikke er behov for en uttalelse fra brannvesenet i forbindelse med tilrettelegging for
innsats i henhold til TEK 17, § 11-17 (tidligere TEK 97, § 7-28), så fremst det tas hensyn til lokale forhold og det
tilgjengelige utstyret som lokalt brannvesen besitter. Men igjen er vår vurdering at dette ikke må blandes med
tilrettelegging for rømning via vindu eller balkong.
Vår vurdering er at brannvesenets høyderedskaper ikke skal benyttes som kompenserende tiltak i forhold til
vindu som rømningsvei med over 5 meters høyde, men at dette skal være ivaretatt med andre faste tiltak i eller
på bygget.
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