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Innledning

— generelt

om kommunens

varsel

Vi viser til brev av 1. november 2018 fra Tønsberg kommune (TK) til Norconsult AS, med følgende varsler for
prosjektet St. Stefans gate 8:

—

Varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt
Varsel om tilbakekalling av ferdigattest

»

Varsel

-

Kommunen
betydning

om dekning

av kostnader

til sakkyndig

har satt frist til 23. november
for de vedtak

bistand

2018 for Norconsult

som det varsles

av kommunen

til å uttale seg om forhold

vurderer

å foreta.

Samme

selskapet

frist gjelder

mener

har

for å fremlegge

en plan for retting av de påståtte avvikene som fremgår av Q Rådgivning AS (QR) sin rapport av 11. oktober
2018. Det er presisert at minimum følgende må fremgå av planen:
-

Nødvendige tiltak med ev. alternative løsninger

-

Nødvendige

-

Fremdrift for nødvendig prosjektering
Fremdrift for gjennomføring

-

fraviksvurderinger

av preaksepterte

løsninger

Kommunens varsel legger derved uten videre til grunn at det foreligger avvik fra forskriftskrav i selskapets
prosjektering, og at dette må rettes. Norconsult er ikke enig i at det foreligger avvik av betydning fra kravene i
TEK 97 i prosjektet, og man er derfor heller ikke enig i at det er grunnlag for retting. Vi vil redegjøre nærmere
for dette lenger frem i dette dokument.
Videre er Norconsult av den oppfatning at kommunens varsler helt eller delvis er rettet mot feil part. Norconsult
har vært ansvarlig prosjekterende (PRO) for brann nivå A (konsept) og ansvarlig kontrollerende (KUT) for
brannverntiltak

i prosjektet.

Rollene

som tiltakshaver,

ansvarlig

søker,

utførende

og uavhengig

kontrollerende

(KPR) av prosjektering har vært utført av andre.
Norconsult kan ikke under noen omstendighet pålegges retting av annet enn det man har vært ansvarlig for —
dvs. prosjekteringen. Øvrige pålegg, som for eksempel retting av utførelse, må derfor rettes mot en eller flere
andre aktører

i prosjektet.

Vi ser derfor

bort fra denne

da vi antar at det beror på en misforståelse

delen av kommunens

at dette er inkludert

i brevet

varsel

om pålegg

i det følgende,

som er sendt til Norconsult.

Når det gjelder saksgangen generelt, ønsker vi å påpeke at det oppleves som uheldig at Norconsult ikke er
blitt involvert i forbindelse med QRs gjennomgang av prosjekteringen til tross for gjentatte skriftlige
oppfordringer

om møte om dette. Vi mener

kunne vært unngått

dersom

at en rekke mulige

et møte mellom

partene

hadde

misforståelser
blitt akseptert

rundt faktum

og våre vurderinger

av TK. Uansett

vil vi nå redegjøre

nærmere for dette, men tar forbehold om å supplere med ytterligere informasjon og dokumentasjon
senere

tidspunkt,

dersom

Med utgangspunkt

det skulle

i den begrensede

på et

være aktuelt.
tid som har vært tilgjengelig

for å svare på varselet

så gis det ikke her en

fullstendig redegjørelse for historikken i saken men det er enkelte forhold som vi ønsker å poengtere og minne
om:
Prosjektet ble søkt om i 2008og fikk ferdigattest i 2010. Ferdigattesten ble trukket tilbake i 2012.
Etter at ferdigattesten

Norconsult
dette førte
at avtalen
sakkyndig

var blitt trukket

tilbake

i 2012 pågikk

det diskusjoner

mellom

Utbygger,

ansvarlig

søker,

og Sameiet om brannsikkerhetstiltak og utbedringer. Utbygger ble stevnet med krav om retting og
til rettsmegling som endte i en forliksavtale mellom partene 10. mars 2016. TK ble underrettet om
var blitt inngått og hovedtrekkene i denne. Sameiet hadde gjennom hele denne prosessen egen
brannteknisk bistand.
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Som

følge

av forliket

ble det gjennomført

gjennomført uavhengig
kontroll ble utført.

en prosess

kontroll av både prosjektering

hvor

prosjekteringen

og utførelse.

ble endret

Branntekniske

og det ble pålagt

mangler ble rettet og

letterkant av dette så ble det igjen søkt om ferdigattest og TK gav så en ny ferdigattest.
Slik vi ser det har TK etter

en omfattende

prosess

som

de har hatt godt

innsyn

i, korrekt

valgt

å utstede

ferdigattest for prosjektet. Det kan ikke sies at det var noen grunn til ikke å utstede ferdigattest.

2.

Kort

om hjemmelsgrunnlaget

for varslene

TK viser i sitt varsel til en rekke paragrafer fra PBL 2008, bla § 25 og § 32.
Tiltaket ble gitt rammetillatelse 25. september 2008 som er før PBL 2008ble gjort gjeldende. PBL 2008 trådde
i kraft først 1. juli 2009 og Byggesaksdelen som man viser til i varselet trådde ikke i kraft før 1.juli 2010. Hele
§ 32 ble tilføyd ved lov 8. mai 2009 nr. 27. For Tiltaket gjelder dermed reglene i PBL 1985.
Ingen av delene av PBL 2008 var gjeldende for Tiltaket.
fremkommer

av PBL 2008,

noe som innebærer

Likevel vises det i varselet systematisk til krav som

at hele det rettslige

grunnlaget

i varselet

er ugyldig.

Varselet

må derfor trekkes tilbake.
PBL 1985 sine regler for ulovligheter som beskrevet i kapitel XIX i PBL av 1985 er ikke de samme som i PBL
av 2008,

men var da i hovedsak

rettet mot eier og bruker,

og ikke mot for eksempel

PRO. Varselet

kan derfor

ikke uten videre sies å være gyldig etter det regelverk som var gitt på tidspunktet for rammetillatelse.
Ansvarsforholdene var etter gjeldende regelverk også veldig annerledes på tidspunkt for rammetillatelsen og
evt. ansvarlig kontrollerende for prosjektering hadde da ansvaret for at valgte løsninger var i samsvar med
regelverket. Det var ikke prosjekterende slik som det er i dag. Blant oppgavene som inngikk iht VSAK 2003,
var blant annet, følgende: avdekke om dette materialet er i samsvar med offentlige krav eller ikke, påse at det
er foretatt tilstrekkelig prosjektering, identifisere (åpne) avvik og å påse at awik blir lukket av ansvarlig
prosjekterende.
Vi vil kort kommentere varslene om henholdsvis tilbakekalling av ferdigattest og dekning av kostnader til
sakkyndige nedenfor. Disse varslene mener vi helt klart er rettet mot feil part i saken. Deretter vil vi i de
følgende punktene gå nærmere inn på varselet om pålegg om retting og tvangsmulkt.

3.
Varselet

Særlig

om varsel

om tilbakekalling

om tilbakekalling

av ferdigattest

av ferdigattest

er ikke rettet mot riktig part, jf. redegjørelsen

rolle og ansvar i prosjektet. Et slikt varsel må rettes mot tiltakshaver,
eiendommen, slik at disse får anledning til å uttale seg om dette.

ovenfor

ansvarlig

for Norconsults

søker og/eller eier av

Videre bestrider Norconsult uansett at det er grunnlag for å tilbakekalle ferdigattesten på grunn av avvik i
brannprosjekteringen.
Som vi vil redegjøre nærmere for nedenfor, mener vi at det ikke foreligger avvik fra
teknisk forskrift TEK 97.

4. Særlig om varsel om dekning

av kostnader

for sakkyndig

bistand

PBL 1985 hjemler ikke et krav om dekning av kostnader for dekning av sakkyndig bistand.
Selv om man eventuelt skulle legge PBL 2008 til grunn, vil det uansett ikke være grunnlag for å rette et slikt
krav mot Norconsult. Kommunen har vist til PBL 2008 §§ 25-2 andre ledd og 33-1 som grunnlag for varselet.
Førstnevnte bestemmelse gjelder gjennomføring av kommunens tilsyn, og lyder som følger (vår utheving):
«Kommunen
gitt, jf. §

kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken

23-3 syvende

ledd.

Hvis

tilsynet

viser

vesentlig

og inntil 5 år etter at ferdigattest

svikt som ikke er ivaretatt
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kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers re ntn .
Tilsynet

skal avsluttes

med en sluttrapport.

»

Ut fra dette regelverket så er det en forutsetning for det å skulle innhente sakkyndig bistand at det først er gjort
et tilsyn, og at tilsynet viser en vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll.
Det er her riktignok gjort et tilsyn relatert til Norconsult i 2013, [St. Stefans gate 8 - 1002/0183 -tilsyn Norconsult
—rapport] men det tilsynet konkludere ikke med noen vesentlig svikt. Forutsetningen i PBL 2008 § 25-2 andre
ledd om utfallet

av et slikt tilsyn er dermed

ikke oppfylt.

Kommunen har også, etter eget utsagn oppgitt at man har ført tilsyn med ansvarshavende for uavhengig
kontrollerende Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken, og at det tilsynet ble avsluttet uten registrerte observasjoner eller
avvik. Ingen av tilsynene har identifisert avvik knyttet til verken prosjekteringen av det branntekniske konseptet
eller krav i TEK 97.
På bakgrunn av dette konkluderer vi med at forutsetningen for å innhente sakkyndig bistand ikke har vært
tilstede og TK derfor ikke har hatt hjemmel for å innhente sakkyndig bistand etter PBL § 25-2.
Vi mener videre at TK ikke kan hjemle tiltak i denne saken med referanse til regelverk som ble vedtatt etter
det at Tiltaket ble gitt rammetillatelse, jf. redegjørelsen ovenfor om hvilket regelverk som gjelder i saken.
Selv om forutsetningene for å innhente sakkyndig bistand hadde vært tilstede så kunne kostnadene for det
uansett ikke kreves dekket av Norconsult, siden regelverket klart sier at bistand kan kreves for tiltakshavers
regning.

Også

denne

delen

av varselet

er således

sendt

til feil mottaker.

Norconsult

er ikke tiltakshaver

i

prosjektet, og et eventuelt krav om dekning av slike kostnader kan derfor ikke rettes mot Norconsult.

5. Mandatet

‘

til Q Rådgivning

Varsel om innhenting av sakkyndig bistand ble sendt fra kommunen 7. juni 2018 til WSP (hvor tiltakshaver
Gjermund Kaupang nå inngår). Norconsult mottok kopi av varselet, ettersom dette ikke var rettet mot oss.
Av varselet

fremgår

det at det skal innhentes

en rapport

som skal vurdere

hvorvidt

løsningene

er i tråd med

forskriften (TEK 97) eller ikke. Det fremkommer imidlertid ikke hvilket mandat og hvilken bestilling som
kommunen har gitt QR. Vi ber om å få innsyn i mandatet/bestillingen, ettersom dette antas å ha hatt stor
betydning

for hvordan

QR har valgt å besvare

oppgaven.

Ut fra hvordan QRs rapport fremstår, stiller vi spørsmål ved om mandatet har vært et annet enn hva som
fremgikk

av varselet

til WSP.

Vi oppfatter

det slik at QR’s rapport

fremstår

som at den ikke i samsvar

med

mandatet i varselet.

/'

QR har lagt 4. utgave av veiledningen til grunn for sitt arbeid. Dette er ikke i samsvar med det som fremkommer
av det varsel som ble sendt til WSP 7. juni. Der sies det tydelig og klart at sakkyndig bistand skulle omhandle
,, rømningsveier for leiligheter i 4.etasje og at rapporten skulle omhandle hvorvidt de prosjekterte og utført
løsningene er i strid med forskriften (TEK) eller ikke.
Rapporten er ikke begrenset til rømningsveier for leiligheter i 4.etasje og den omhandler og avgjør heller ikke
hvorvidt løsningene er i strid med forskriften eller ikke. Det refereres i svært liten grad til forskriftens krav og i
de tilfeller hvor det henvises til forskriftens krav så er det ikke påvist at løsningene er i strid med disse kravene.
Utover å angi at enkelte løsninger fraviker fra 4. utgave av veiledningen har QR ikke dokumentert at noen
løsninger i strid med forskriftens krav. Faktisk kan det ikke ses at QR har påvist noen som helst klare og
uomtvistelige brudd på forskriftens krav i sin rapport.

lforordet til Norconsults brannstrategidokument framgår det at løsninger i hovedsak følger anbefalinger i
veiledning 4. utgave. Det at prosjektet delvis er basert på løsninger som fraviker 4. utgave av veiledningen er
ikke omtvistet

og det foreligger

ikke hjemmel

for å kreve at alle løsninger
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veiledningen.

Eventuelle pålegg om retting må i tilfelle hjemles i forskriftens krav. Det foreligger ikke hjemmel

for noen krav ut fra det som er angitt

i QRs rapport.

Det å følge preaksepterte anbefalinger ivaretar, i henhold til § 7-21 i TEK 97, automatisk alle de krav som
stilles i TEK 97. TEK 97 viser imidlertid ikke til hvilke reakse terte anbefalin er som skal følges så alle utgitte
reakse terte anbefalin er enten de er beskrevet i 1., 2., 3. eller 4. utgave av veiledning må forutsettes å være
i tråd med forskriftens krav.
Veiledninger har ikke noen bestemmelser om ikrafttredelse eller oppheving av tidligere veiledninger. til forskjell
fra forskrifter.

Selv om den siste oppdatere

veiledningen

kan antas å beskrive

de sist oppdaterte

anbefalingene

så opphever ikke en ny veiledning tidligere veiledninger.
Til tross for dette har ikke QR vurdert løsninger innenfor noen andre veiledninger
heller ikke sett på anerkjente og dokumenterte løsninger i andre kilder.

6.

Nærmere

om Q Rådgivning

Vi vil her kort kommentere

Grunnlag

QR sin rapport

enn 4. utgave og de har

sin rapport
slik den foreligger.

for rapporten

I tillegg til de kommentarer som er fremsatt om QRs mandat ovenfor, påpeker Norconsult at det under punktet
grunnlag for rapporten er listet opp 7 dokumenter under overskriften «Lovverk /forskrift». 4 av disse er hverken
lover eller forskrifter med veiledninger og temaveiledninger. Ut fra dette fremstår det for oss som at QR ikke
har forholdt seg til hva varselet av 7. juni angir under «videre saksgang» men helleri hovedsak har basert seg
på anbefalinger/veiledninger

og ikke krav.

Da varselet angir at oppgaven til QR skal være å vurdere om prosjekterte og utførte løsninger er i samsvar
med gjeldende krav, stiller vi spørsmål om hvorfor det er brukt 18 grunnlagsdokumenter hvorav flere beskriver
vurderinger som andre har gjort tidligere. Disse burde i stor grad vært betraktet som irrelevante når oppgaven
gikk ut på å vurdere de faktisk prosjekterte og utførte løsningene.
Når oppgaven skal være å vurdere faktiske løsninger mot gjeldende krav så burde QR hatt anledning til å
gjøre en selvstendig og uhildet vurdering av saken, basert på forskriftskrav som gjaldt på tidspunktet da
rammesøknad

Kobling

ble inngitt.

mellom

Slik det ser ut for oss har dette ikke vært tilfelle

anbefalinger

her.

og krav

QR går i sin rapport langt i å sette likhetstegn mellom anbefalinger i veiledning og krav i forskrift. Dette er ikke
bare i strid med varselet

av 7. juni, men anbefalinger

i veiledning

gir heller ikke hjemmel

for krav.

Advokatfirmaet Hjort DA har utredet forholdet mellom forskriftskrav og veiledning på oppdrag fra Direktoratet
for byggkvalitet [Referanse?] 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. Hjort DA
fastslår at veiledningene ikke har en rettslig status som krav blant annet fordi de er fritatt fra de regler som
gjelder for lover og forskrifter og de drøfter forholdet mellom forskrift og veiledninger.
De fastslår

I

for eksempel

følgende:

Et ytelseskrav som er fastsatt direkte i forskrift er rettslig bindende. Dette er ikke tilfelle for en ytelse
inntatt

i veiledning.

En slik ytelse

oppfylle et korresponderende
-

er isolert sett bare et forslag

funksjonskrav

fra Direktoratet

om hvordan

man kan

i forskriften.

Det er grunn til å legge vekt på det som fremgår av veiledningen når man skal tolke
funksjonskravene i forskriften. Det fremgår at man kan gjøre dette ved at byggverket blir prosjektert i
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samsvar med "preaksepterte ytelser".
'
.

Forskrifter gir ikke en uttrykkelig henvisning til (én spesifikk) veiledning.
Som

et klart

forskriften
resultat

utgangspunkt

må det være

og ytelseskravet

av en rettslig

en nær og saklig

i veiledningen.

holdbar

anvendelse

sammenheng

Dersom en preakseptert

av alminnelige

mellom

funksjonskravet

ytelse i veiledningen

tolkningsprinsipper,

mangler

i

ikke er

den nødvendig

forankring i forskriften. En slik "preakseptert ytelse” vil derfor ikke utgjøre et rettslig bindende krav i
tiltaket og gir følgelig ikke grunnlag for et vedtak fra bygningsmyndigheten om avslag eller pålegg.
'

Funksjonskravene i forskriften er etter sin natur så vage og så generelt formulerte,
vanskelig kan gi grunnlag for å trekke slutninger om eksplisitte minimumskrav

.

Som et alternativ til å verifisere oppfyllelse av et funksjonskrav
preaksepterte

ytelser,

åpner

TEK for å dokumentere

prosjektere

oppfatning

i samsvar

at

det

med enten

gjeldende

preaksepterte

gjennom prosjektering i samsvar med

oppfyllelse

måte. Så lenge man kan oppfylle et funksjonskrav
ytelser

hjemmelsgrunnlaget

av funksjonskrav

på en alternativ

på to ulike måter, nærmere
eller ytelser

for

at ordlyden
til ytelser.

verifisert

bestemt ved å

ved analyse,

funksjonskrav

er

i

er det vår

samsvar

med

legalitetsprinsippet.

Dersom QR har blitt gitt i oppgave å vurdere samsvar mellom valgte løsninger og VTEK 4. utgave så er
angrepsmåten forståelig. Fremgangsmåten er imidlertid ikke egnet for å fastslå om forskriftskravene er oppfylt
eller ikke.
Videre gjør vi oppmerksom på at QRs vurdering av aktørenes ansvar uansett må knyttes opp mot de regler
som gjaldt for dette prosjektet. Vi viser til redegjørelsen ovenfor om hjemmelsgrunnlaget som er benyttet.

Funn gjort av QRådgivning
l QR's rapport angir man under «begrepsforklaring» at et avvik er en overtredelse
forskrift

til plan- og bygningsloven

(TEK).

av krav fastsatt i Teknisk

lmotstrid til dette angis under «oppbygging av funn» at krav anses

som «krav angitt i TEK 97 og VTEK 97, angitt med direkte tekst fra forskrift/veiledning».
Dette er ikke bare selvmotsigende,
sette likhetstegn

mellom

forskrift

men det underbygger og beviser også vår oppfatning av at QR har valgt å

og veiledning.

Dette er ikke i tråd med korrekt

forståelse

av rettsreglene

som

gjelder for området.
QR angir systematisk anbefalinger i veiledning
gjennomgående i rapporten. Her er noen:

som krav i forskrift.

Eksemplene

er mange og brukes

0

Ingen av de «krav» relatert til dokumentasjon

.

Ikke noe av det som står som «krav» om vindu som rømningsvei under 2.2 er faktisk krav.

-

ikke noe av det som står som «krav» relatert til fluktvei i 2.3 er faktisk krav.

»

2.4 omhandler fluktvei men QR referer kun til rømningsvei som blir lite relevant. Det sies at bredden
ikke er i henhold

0

til TEK 97 men det står ikke noen spesifikke

Det står ikke noe i TEK 97 om at det må innhentes

l sum konkluderes
skulle

av fravik som står under kapitel 2.1 er faktisk krav.

gjøres

det fra vår side med at QR’s rapport

når det gjaldt

å vurdere
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eller

ikke,

og

heller

dokumenterer

ikke

med

at løsningene

rettsreglene

er i strid

som

gjelder

med forskriften

for

brannprosjektering.

kan den heller

ikke

Siden

legges

QR's

til grunn

rapport

ikke

for et pålegg

om

retting.

Kommunens

vurdering

Det er svært

uheldig

det som er angitt
Norconsult

og håndtering

at kommunen

i varsel

for vurdering

av QR's

tilsynelatende

av 7. juni.

Videre

og kommentarer

rapport

ikke har sikret

er det beklagelig

at QR har utført sin oppgave

at kommunen

ikke har sendt

før man har gått til det skritt å utstede

i samsvar

med

QR sin rapport

til

et varsel.

QR's rapport kan ikke legges til grunn for et pålegg ettersom den er basert på feil faktum og feil forståelse av
rettsreglene som gjelder på området. På bakgrunn av de ansvarsforhold som faktisk foreligger i saken er det
heller

ikke

«åpenbart»

konklusjoner

at et eventuelt

pålegg

en gang

skal

rettes

mot

Norconsult.

Kommunen

trekker

som vi ikke kan se at rapporten til QR gir grunnlag for.

Kommunen må også vurdere om det foreligger hjemmel for å sette de ansvarshavende
i saken sine
vurderinger til side og med hvilken hjemmel man eventuelt mener at man kan gjøre det. Dette er, etter hva vi
kan se, ikke gjort

7.

Valgte

per i dag.

løsninger

Det sentrale spørsmålet
forskrift,

avviker

ikke fra forskriften

i saken er hvorvidt QR har dokumentert

og at de ikke heller er i samsvar

at løsningene ikke er i samsvar med

med noen som helst preaksepterte

og/eller

dokumenterte

løsninger

etter TEK 97.
Norconsult

mener

at QR ikke har dokumentert

dette.

Følgelig

kan rapporten

heller

ikke brukes

som grunnlag

for et pålegg om retting. Vi vil utdype dette noe i det følgende.
TEK 97 var gyldig mellom 1997 og 2010. Det ble utgitt i alt fire utgaver av veiledningen til forskriften
perioden,

selv

endringer

i denne

om

de ulike tidene

ivaretar

en glidende
kravene

preaksepterte

om

brannprosjekteringl-sikring

Veiledningene

gir nettopp

ikke

veiledning

til hvordan

har

gjennomgått

forskriftens

noen

regler

relevante

kunne

løses til

som TEK 97 var i kraft.

Det er selvsagt
som

forskriftsreglene

perioden.

i denne

justering

i TEK

løsninger

under

og utvikling

97 menes

alle

den perioden

av alle veiledninger

de veiledninger
som

TEK

og retningslinjer,

som

har være

97 har vært

gjeldende.

men med veiledninger

gjeldende

og som

har

Med dokumenterte

angitt

løsninger

menes for eksempel løsninger som har vært å finne igjen i Sintef Byggforsk sine anvisninger i perioden 19972010

mens

TEK 97 var gjeldende.

Alle veiledninger som har vært gjeldende under TEK 97 beskriver løsninger som per definisjon har vært vurdert
av landets øverste myndighet til å være i tråd med forskriften. En løsning som er prosjektert etter 2. utgave av
veiledningen blir ikke plutselig i strid med forskriften selv om det kommer en ny veiledning all den tid forskriftens
tekst

hele tiden

har vært den samme

lden grad det finnes
de løsninger
analyser
Følgende

løsninger

som er brukt

og/eller

landet

ytterligere

av hvordan

Byggforskserien
av bygninger.

beskrevet

den har vært

i veiledninger

her så er det et bevis

utarbeidet

er et utdrag

hvilket

for

byggesaken,

som underlag

byggkvalitet

beskrives

løsninger

i Byggforskserien

kravene

Direktoratet

hos Sintef

Byggforsk

krav er ivaretatt

som er i samsvar

selv uten at det er gjort

med
nye

dokumentasjon.

gir dokumenterte

og de oppfyller

og/eller

på at forskriftens

Byggforskserien

Løsningene

på brannområdet.

i b yggteknisk
(DiBK)

og anbefalinger

for prosjektering,

er veldokumenterte
forskrift

anbefaler

for kontrol/planer

på nett:

og robuste,

utførelse

og forvaltning

de kan brukes

over hele

(TEK).

a“ bruke

og sjekklister,

Byggforskserien
og til generell
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Alle

anvisninger

revisjoner

kvalitetssikres

blir i tillegg

sammensatt

med representanter

Nye forskrifter
revideres

både

gjennomgått

suppleres

og

av

nye materialer,
med stadig

eksterne

utvalg

for byggenæringen,

og standarder,

og serien

internt

av et eget

med

fagmiljøer.

eksterne

undervisning

Nyutgivelser

medlemmer.

og

Utvalget

større

er bredt

og myndighetene.

metoder,

erfaringer

nye anvisninger.

Vi legger

og viten gjør at anvisningene
store

ressurseri

å holde

serien

oppdatert. Men noe er også temmelig uforanderlig. Så lenge en anvisning inngår i serien, er den
vurdert å være gyldig, uavhengig av om den er ny eller flere tiår gammel.
QR viser i sin rapport gjentatte ganger generelt til veiledning og det er alle veiledninger som har vært gjeldende
under TEK 97 faller inn under dette. Dette gjelder, for eksempel, for alt det som QR skriver under «1.6 Metode».
QR viser også flere ganger til at de ønsker a se referanser til anerkjente løsninger eller litteratur og
Byggforskserien
l den

grad

samsvar
å være

er en type kilde som både utgjør

det i den

i samsvar

Rømning

har vært

publisert

litteratur

preaksepterte

og som beskriver
ogleller

krav og derfor

er det relevant

anerkjente

dokumenterte

som har vært brukt her så er det alene dokumentasjon

med forskriftens

å se hva disse

løsninger.

løsninger

som

på at løsningene
kildene

er i

kan anses

sier.

fra 4.etasje

Et av hovedtemaene
kapitel

perioden

med de løsninger

anerkjent

i QR's rapport knytter seg til rømningsmulighetene

fra 4. etasje som kommenteres

i hele

2 i rapporten.

Bygningen/Tiltaket
Det er tre leiligheter

liggeri

Tønsberg

i 4. etasje

sentrum

og det er kjørbar

som alle er gjennomgående.

adkomst

på alle 4 sider av hver bygningskropp.

Alle leiligheter

vender

mot Svend

Foyns

gate.

En

av leilighetene vender også mot St Stefans gate og en vender mot Stoltenbergsgate. Det er 9,8 m til terreng.
Det er montert to stiger som fører ned til terreng. Det er kjøreveler rundt hele kvartalet.
Illustrasjoner:

If.»

KK.

.f
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Krav og anbefalinger
Rømning

Via Yinduer

som er i tråd med kravene
er ette-r forSKrifter.‘ tillatt sa

5 7-28 fig2

Vinduellerbalkongsomutgjørrømningsveimå værelllgjengellg
for

fremt de er «tilrettelagt for Sikker rømning». Det

brannvesenets
stigemateriell

er ikke i forskrift spesifisert hva som menes med

«tilrettelagt for sikker rømning» så dette er et
vurderingsspørsmål.

lden første veiledningen til TEK 97 angis det
under § 7—27 Rømning av personer, punkt 4
Rømningsvei at:
«Vindu kan brukes som rømningsvei»

.
og under § 7-28 star det at:
«for

bygninger

hvor

(

vindu

utgjør

en

(

"xx

av

rømningsveiene (bygninger i risikoklasse 1,
2, 3 og 4) må det være tilgjengelig for
brannvesenets

stigemateriell»

og så viser man følgende figur:

Det står ikke noen betingelser eller forutsetninger for løsningen. Det står heller ikke at det er en forutsetning
for å kunne bruke løsningen

at brannvesenet

skal godkjenne

løsningen

eller liknende.

Dette betyr at en

løsning basert på rømning via brannvesenets stigemateriell er en løsning som per definisjon ikke er i strid
med TEK 97.

KM...

Løsningen var også brukt bredt hvilket Hoelsbrekken også har redegjort for tidligere. Hoelsbrekken var ansatt
i Statens bygningstekniske etat (nå DIBK) i tidsrommet 1988-2011 og var ledende i utformingen av både TEK
97, TEK 07 og TEK 2010 med tilhørende veiledinger.

lTiltaket

med St.Stefansgate

at atriet

mellom

8 har man tilrettelagt

bygningene

er dimensjonert

for brannvesenets
for

lasten

fra

stigemateriell

utrykningskjøretøy.

til alle leiligheter

bla ved

Beplantning.

utomhus

innretninger og bredde på adkomst er også tilpasset slike kjøretøy. ltillegg kan samtlige leiligheter nås med
høydemateriell fra gater som omkranser bygningsmassen.
1. utgave av veiledningen ble etter hvert erstattet med 2. utgave. lsistnevnte ble mye av innholdet fra 1. utgave
videreført men det kom i tillegg inn en tekst om at vindu som ligger høyere enn 5,0 m kan benyttes som en av
rømningsveiene når det er truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet.
Det er i denne utgaven ikke definert hva som menes med «tiltak som gir tilfredsstillende sikkerhet» og det er
heller ikke oppgitt grenser for hvilke høyder som er akseptable.
hva som er akseptabelt

høyde.

Det er opp til den prosjekterende

Vanlig praksis var den gang å benytte utfellbare

å vurdere

stiger uten noen spesiell

sikring for høyder over 5,0 m. Det var forståelig nok store forskjeller i hvor høyt den enkelte prosjekterende
anså at var forsvarlig.
Følgende refererer til 2. utgave av veiledningen:

Vindu som rømningsvei
Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet irisikoklasse 1. 3. 3 og 4 kan vindu. som har

tmderkantmindreenn 5-0 m overplanen terreng.væreen av rømningsveiene.
Vindu somligger
høyereenn 5.0 m overplanertterrengkan benyttessomen av rømningsveiene
når det er truffet
tiltak som en tilsvarende sikkerhet. Ronnn'ngsvindn i bvgm'ng i risikoklasse 3 kan ikke være mer
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For bygninger hvor vindu utgjør en av renmmgsveiene (bygninger
dette være tilgjengelig for brannvesenets stigenmteriell.
§ ?-23 fig 2 Vindu eller balkong som utgjør ronmingsvei
stigemateriell

1. 2: 3 og 4), må

i risikoklasse

for brmmt'esenets

må være tilgjengelig

\\

/
‘M

[I

ikke i denne

Det står heller

innebærer

at en løsning

ikke er i strid med

bruke

eller

løsningen

Dette

liknende.

som per definisjon

er en løsning

stigemateriell

via brannvesenets

Det står bla. ikke at det

for løsningen.

skal godkjenne

at brannvesenet

var også forskrift og veiledningen

i Byggforskserien

at det

problematisert

ble det

til 2. utgave

oppfølging

på rømning

basert

eller forutsetninger

betingelser

løsningen

TEK 97.

Som for løsningene
Som

noen

utgaven

for å kunne

er en forutsetning

var vesentlige

for hele Norge.

gjeldende

forskjeller

geografiske

på de

ulike

til de ulike
avhengig av utrykningsavstand
innsatstid var dessuten
utstyr og bemanning.
brannveseners
nært større tettsteder og byer bedre bemanning og utstyr og generelt
objekter. Generelt hadde brannvesener
i mer grisgrente strøk.
kortere utrykningstid enn for brannvesener
Som resultat

av diskusjonen

slike løsninger
avhengig
via

med

innsatstid

og/eller

kunne forutsette

utst

brannvesenets

for de fleste

stigemateriell
i områder

tilsvarende

fordi løsningen

brannvesenet

det lokale

av det stedlige

brannvesenets

kom man i 3. utgave av veiledningen med en anbefaling

der

brannvesenet

r bemannin
objekter
hadde

med
o
kunne

rømning

innsatstid.
forutsettes

Dette
som

begrensninger

vesentlige

om at man skulle avklare
i praksis

medførte
før

objekter

mens

i utstyr

var

stigemateriell

via brannvesenets

eller

at rømning
med

lang
ikke

bemanning

bistand fra brannvesenet.

om at man skulle sikre at vindu var tilgjengelig for
kun forventninger
For øvrig var det i veiledningen
stigemateriell og det var fortsatt åpning for at rømning via vindu som ligger høyere enn 5,0 m
brannvesenets
når det var truffet tiltak som ga tilsvarende sikkerhet.
kunne benyttes som en av rømningsveiene
og det står heller
sikkerhet» defineres ikke i veiledningen
Hva som menes med «tiltak som gir tilfredsstillende
å vurdere hva som
Det er opp til den prosjekterende
ikke noen grenser for hvilke høyder som er akseptable.
er akseptabelt.

Vanlig

praksis

var som

informasjonsflytlzz
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Følgende refererer til 3.utgave av veiledningen:

Vindu

som rømningsvei

Fra bratmcellei bygningberegnetfor virksomheti n'sikoklasse1. 3 og 4 kan vindu. somhar
underkantmindreenn S m over planertterreng.væree11av ronmings-vet'ene.
Vindu somligger
høyereenn 5 m over planertterreng.kan benyttessomen at"romnmgsveiene.
når deter tmfiet
tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Dersom brannvesenetsrednjngsmatetiell vurderes som en av
flere ronmjngsveier. må det innhentes aksept fra btmutvesenet.Dette fordi løsningen er avhengig
av det stedlige brannvesenetsutstyr. bemanning og innsatstid.
Por bygninger hvor vindu utgier en av ronnmtgsveiene (bygninger i risikoklasse 1- 2. 3 og 4). må
dette være tilgjengelig for brannvesenetsstigemateriell.
l 4. utgave

av veiledningen

videreførte

man de samme

prinsipper

fra 3. utgave

om rømning via brannvesenets

stigemateriell men man innførte en ny anbefaling om rømning via vinduer i forhold til høyder og stigeløsninger
hvor brannvesenet ikke kan yte bistand grunnet manglende tilgjengelighet eller grunnet at det er lang
innsatstid:
Følgende refererer til 4.utgave av veiledningen:
Wndusom

rømningsvei
.
.
.
frabranncelle
l bygning beregnet for virksomhet
I nnkoklasse
1. 2 og 4 kan vindu som har
underkant mindre enn 5 m over planert terreng.

For bygninger
hvor
vindu: .utgjor
en av
romningsveiene (bygninger l rmkoklasse 1, 2. ?—
og 4)! må dette være tilgjengelig
for brann—
vesenets stigemateriell.

være en av romningsveiene.Vindu som ligger 15743333

WW"ctf'ffföäf'fioné'50335121?”

høyere enn 5 m over planert terreng, kan

fl”"*"”*"3-'5"°°”m
WC”!’€-’!‘F'”é‘=’”s'
for

benyttes som en av romningsveiene,når det er

bnmwejmfi's ”afljflm‘a’m’l’r

truffet tiltak som gir tilsvarende sikkerhet. Inntil
7,5 m over terreng

kan dette være fastmontert

stige med ryggboyler. 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.
Dersom brannvesenets
deres som en av flere

innhentes

aksept

redningsmateriell
vur—
rømningsveier,
må det

fra

brannvesenet fordi

løsningen er avhengig av det stedlige
vesenets utstyr. bemanning og innsatstid.

Det at man la inn en ny anbefaling

(,

"*n

brann' X,

om høyder og stigeløsninger

ved rømning via vinduer betyr imidlertid ikke

at de anbefalinger og løsninger som var blitt brukt tidligere automatisk ble i strid med forskrift. Forskriften var
uendret

og de løsninger

og anbefalinger

som var gitt tidligere var fortsatt i tråd med de veiledningene

som

igjen fortsatt var i tråd med forskriften. De løsninger som var blitt brukt og praktisert etter utgave 1-3 av
veiledningen kan derfor ikke sies å være i strid med forskriften selv om 4. utgave anbefaler noe annet.
Det finnes derfor verken hjemmel eller grunnlag for å si at løsninger som var i tråd med 1.- 3. utgave av
veiledningen skulle være i strid med forskriften selv om 4. utgave ble justert på det punktet.
Tilsvarende gjelder for rømning via brannvesenets stigemateriell. Brannkapitelet i forskriften er som nevnt
uendret

under hele perioden

som den har vært gjeldende.

Forskriften

definerer
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i den enkelte

ha noen vetorett

krever

som rømningsvei

stigematerielle

bruk av brannvesenets
de skulle

aksept

Nevnte løsning kan benyttes og er i tråd med både veiledningen
utst r bemannin o innsatstid.
brannvesen harlilstrekkeli

i noen områder tidvis
og innsatstid.

opplevd som at enkelte kommuner etablerte lokalt regelverk eller praksis

Dette ble av sentrale myndigheter

at det lokale

hold ble det så presisert

Fra sentralt

føringene.

som var i strid med de nasjonale

tilfredsstillende

hadde

til tross for at brannvesenet

å avgi aksept

bemanning

utstyr,

og vi tar med et kort utdrag

her:

gi aksept for vindu eller balkong som skal være tilgjengelig

«Skal brannvesenet
høyderedskaper?
Brannvesenets

som publisert

tilgjengelig

er fortsatt

Avklaringen

er ikke

aksept

relevant.

lenger

Det

er ikke

og

til Dibk]

[Ref hjemmesiden

stigemateriell.

for brannvesenets

for tilgjengelighet

lokale anbefalinger

brannvesenet

i tråd veiledning

ikke kan nekte å gi aksept for slike løsninger forutsatt at det er sikret tilgjengelighet
eventuelle

at det stedli &

forutsatt

og forskriften

I praksis med innhenting av aksept fra stedlig brannvesen erfarte man at brannvesenet
nektet

at

og/eller

brannvesenet

fra det lokale

kommune.

aksept.

brannvesenets

med

nødvendig

for brannvesenets

Brannvesenets plikter å ha tilstrekkelige ressurser til å kunne bistå med rømning av personer fra boliger. »
Vi har igjen etterspurt og fått svar på dimensjoneringen
fortsatt

den fremstår
tilhørende
innsatstid

VlBR

forskrifter.

har fortsatt

fullt utstyrt

og er fortsatt

eller aksept

som følger
stasjon

en døgnbemannet

med både manuelle

VlBR har bekreftet opplysningene
avklaring

til Vestfold interkommunale

og i tråd med de regler

som korrekt

av Brann-

brannvesen

i Tønsberg

prosjekt

med

de har fortsatt

sentrum.

kort

stiger og litt.

og de har også bekreftet at det ikke er nødvendig

fra dem i det enkelte

IKS (VIBR) og

og eksplosjonsvernloven

såfremt

tilretteleggingen

i prosjektet

med noen spesiell

er utformet

i tråd med

deres veileder.
Vi har igjen sjekket

veilederen

og brannvesenets

ønskemål

i forhold

til tilrettelegging

også

er tilsynelatende

fortsatt de samme som før og det er fortsatt kjørbar adkomst til bygningen på fire sider.
er blitt dårligere og det er ikke
Det er derfor ingen forhold som er blitt endret slik at rømningssituasjonen
ikke skulle være i tråd med
stigemateriell
brannvesenets
via
rømning
for
grunnlag for at si at tilretteleggingen
forskriften.
I praksis

har man en løsning

brannvesenets

stigemateriell

basert

på rømning

via trapp

som alene er tilstrekkelig

som

hovedrømningsvei

og alternativ

for å ivareta kravene i forskriften

rømning

via

til to uavhengige

rømningsveier.

Alle leiligheter har i tillegg til dette også mulighet for rømning via stige. Videre har man iverksatt enkelte andre
tiltak utover anbefalingene som seriekoblet brannalarmanlegg for leiligheter i plan 3 og 4 og selvlukkere på
utover det som er nødvendig kan selvsagt aldri
dører i de samme leilighetene. Ekstra brannsikkerhetstiltak
være i strid med forskriftens krav.
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Anerkjente

og dokumenterte

løsninger

Det er relevant å notere hva Byggforskserien legger til grunn ved rømning fra høyder: (Våre understrekninger)
Byggforsk Rømning fra bolighus ved brann 1996-2005
«Pkt 12

Rømning via vinduer/balkonger forutsetter at underkant av vindu eller overkant av balkongbrystning ikke
ligger mer enn 5,0 m over planert terreng. Dette kravet "elder ikke dersom rømnr'n en unntaksvis kan
sk'e ved n "el av brannvesenets rednr'n smaten'eti...»
Vår kommentar:
Dette bekrefter at rømning via brannvesenets stigemateriell er i tråd med kravene.
«Rømning via balkong må normalt anses å være lettere enn å klatre ut av et vindu.»
Vår kommentar:
Alle leiligheter har adgang til balkong hvilket da er sikrere enn anbefalingene

som tillates kun for vinduer.

«En fastmontert stige på veggen vil for de fleste være et bedre alternativ enn å måtte hoppe ned f.eks.
4 — 5 m... Slik stige er imidlertid ikke noe forskriftskrav.»
Vår kommentar:
Samtlige leiligheter i plan 3 og 4 har stige hvilket anses som tryggere enn alternativet å måtte hoppe.
«Pkt 13
Fra boenhet/branncel/e

erstatte ett av to tra

inntil 8. etasje

og med golv inntil 22 m over terreng kan vindu eller balkon

erom. ..

Rømning fra boliger hvor underkant av vinduer/balkonger ligger mer enn 5, 0 m over planert terreng, @
sk'e vedh'el
Rømnin
dis onerer

av brannvesenets

basert

å

ttlstrekkeii

tilfredsstiltende

rednin

brannvesenets
med

se fi . 13 a 0

smaten'ell

e net materiell
b o

dvs. bærbare

redni'n smateriell
0

sti er eller maskinsti

forutsetter

at atkomst

Rt. 14. Brannvesenets

o

imidlertid

både

stitlin s lass

innsatstid ero

så av

e

åsti

ebr'l,

at brannvesenet

for ett" ebil m.v.

er

'ørende.

Flg. 13 a og b
Forutsetninger

og plassbehov

for bruk

bærestige

er vanskelig

ningsmateriell
a. Brannvesenets
av personer

fra høyere

enn tredje

av brannvesenets
å bruke

etasje

ved

redredning

{B — 9 m). men

kan

brukes også fra fjerde etasje. forutsatt a: personene kan ta
seg ned stigen hovedsakelig ved egen hjelp. Gangavstand
fra bil til aktuelle mmningsteder skal ikke være over 50 m.
b. Maskinstige
åttende

på bil kan brukes

etasje

{22

for redning

av personer

inntil

rn).

Vår kommentar:
VIBR disponerer både lift og stiger, innsatstiden er kort og mulighetene for oppstilling av stigebil er gode.
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Det samme bladet tar også opp følgende:
3 Lavblokker
31 Generelt

Som lavblokker betegnes gjerne boligblokker med 2 —4 etasjer... Lavblokker har felles rømningsvei for
flere boenheter
Følgende

refererer

Ett av de to tre

til Byggforsk

emmmene

detaljblad

520.391

kan erstattes
Vinduer

av rømnin

som rømningsvei

svinduer

etter batkon

er...

fra 2005 - 2017:

123 Personskader ved fasaderømming.
Fasaderømming er farligere enn rømming via trapp. Årsaken er høy risiko ved å hoppe, eller fare for å
falle ned fra stige. Assistert r mmin ved å bruke brannvesenets utst r er sikrere men kan også
medføre uakseptabel ventetid hvis det er flere som må evakueres. Assistert rømming må derfor brukes
kun i unntakstilfeller.
Personer over 50 år har høyere sannsynlighet for å skades enn yngre personer. Barn klarer som regel
fall bedre enn voksne. Tabell 123 angir sannsynligheten for personskader ved å hoppe/ramle fra ulike
høyder. Tabellen bør brukes ved tilrettelegging av fasaderømming slik at alvorlige personskader
unngås/forebygges.
Underlaget under vindu har også stor påvirkning på sannsynligheten for skader. »
Tabell 123
Skader ved fasaderømming
Type av skade
Alvorligere

brudd

Høyde
m
i nakke,

eller

Sannsynlighet

hode—

skade

2

Lav

Skg mot hode —hjerneblødning

4

Høy

Ankelbrudd

4

Høy

Brudd på lårhals

4

Middels

Flyggbrudd

4

Middels

Alvorlige skader - brudd

5

Høy

Direkte farlige skader —dødstall

5

Lav

«413 Rømming via fastmontert stige. ! boligområder i bratt terreng med store høydeforskjeller kan det
være aktuelt med rømming via fastmontert stige. Fasaderømming over 5,0 m er ikke beskrevet som
en preakseptert løsning i veiledningen til TEK. Det innebærer at fasaderømmin
over 5 0 m skat
vurderes nø e ihvert enkett tittelie 0 det må iverksettes tiltak som ' r ersonrisikoen akse tabet»
Vår kommentar:
l Tiltaket er det iverksatt tiltak for å gjøre rømning via stige sikrere, stigen har ryggbøyle og er oppdelt i to
kortere løp med mellomliggende hvilerepos.
«Stigeutstyr bør kun brukes der det er et mindre antall personer som er kjent med rømningsforholdene,
for eksempel i boliger. Det fins utfellbare stiger som kan slås ut med et enkelt håndgrep fra vinduet
når de skal brukes. Dette forhindrer at stigen kan brukes nedenfra ved innbrudd eller ved lek. utfellbare
stiger kan også utstyres med sikkerhetssele for å hindre fal/ulykker. »
Vår kommentar:
Rømning
at stigene

prosjekter

fra 4. etg gjelder
må ha ryggbøyle

fra to leiligheter
og/eller

som utgjør et begrenset

at bruken

er begrenset

antall personer.

Merk at det her ikke sies

til 7,5 m. Man kan også merke

seg at det i omtalt

gjort tiltak mhp utforming som skal redusere faren for ulykker).
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«Sikkerhetssele anbefales spesielt med henblikk på evakuering av barn og personer med begrenset
hvor det er mulig å komme seg raskt og trygt ut...
førtighet. Stigen bør (altså ikke må) plasseres
fasaderømming

453 Assistert

Dette

med brannvesenet.

på forhånd

må avklares

fra leilighet

løsningen er avhengig av det stedlige brannvesenets

for at

utstyr, bemanning og innsatstid.»

Vår kommentar:
Avklaring

med

brannvesenet

begrunnes

innsatstid, noe vi har dokumentert

med

igjen

at er tilfredsstillende

og

bemanning

utstyr,

av brannvesenets

avhengighet

tidligere.

for brannvesenet

«61 Atkomst

forutsetter at brannvesenet
611 Generelt. Rømming basert på brannvesenets redningsmateriell
med e net materielt 0 at atkomst o sti.-tin s tass for str" ebtt mv, er
dis onerer tilstrekkelt
tilfredsstillende... Brannvesenets innsatstid er også avgjørende. Assistert rømming via vindu/balkong
må kun tillates i områder som har en innsatstid mindre enn 10 minutter. . .»
Vår kommentar: Tiltaket er plassert i et område der innsatstiden er innenfor 10 minutter.
«613 Balkong. Bygninger i risikoklasse 4 med leiligheter større enn ett rom og kjøkken kan utstyres
med balkon for å øke ersonsr'kkerheten ved rømntn . Man antar da at flere enn en person trenger
av eldre o
med
ersoner
assistanse fra en og samme brann i leiligheten. Assistert rømmtn
funks'onshtnder
Vår kommentar:

Samtlige

for eksem
leiligheter

el weds

kdom

har balkong,

er som re el sikrere

noe som gir ekstra

enn fra et vindu...»

fra balkon

anvendelighet

i fht rømning

og sikkerhet

via vindu alene. Balkonger for leiligheter i 4. etasje gir ved flere scenarioer i tillegg mulighet for å bevege seg
bort fra en eventuell brann i egen leilighet
«62 Oppstillingsplass
I bygninger hvor brannvesenets
rømningsveiene,

må det være

stigeutstyr

tilrettelagt

utgjør en av

for brannvesenets

623 Avstand.
ramming

I bygninger

sene og tram tll vinduene
for stlgebllen

stigemateriell.

lingsplassen

622 Bærbar stige., skal kun benyttes imindre utstrekning, da

bll kan brukes

redning

via bærbar

stige

er ressurskrevende,

Vår kommentar:
Rømning ved hjelp av brannvesenets redningsmateriell er
ikke begrenset av utstyr, bemanning, tilkomst eller innsatstid
og at slik rømning derved mulig og forsvarlig. Videre har vi
ved Tiltaket

som bedrer

tilrettelagt

for

fra oppslllllngsplas-

Ikke være mer enn 10 m. Oppstiler vist l flg. 623. Maskinstlge

for a redde personer

l inntll åttende

på

etasje

(22 rn fra vindu tll terreng).

af/l'

Bunnuunn

«

DDUDQUUD

47‘1“

personsikkerheten

bl.a ved mulighet for
i forhold til minimumsalternativet,
rømning via stige der det er gjort tiltak for å redusere
personskaderisiko til akseptabelt nivå. Det kan derfor ikke
sies at prosjektert og utført løsning er i strid med teknisk
forskrift eller anerkjente løsninger og anerkjent litteratur.
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forutsettes

avstanden

tar lang tid og

utgjør en økt risiko. I tillegg vil sannsynligvis slokkearbeid bli
er avsluttet. Det vil gi økte
utsatt til rømningsarbeidet
materielle skader på bygningen. Brannvesenets bærestige er
vanskelig og farligere å bruke ved redning av personer fra
høyere enn tredje etasje (8—9 m), men kan brukes også fra
ljerde etasje. Gangavstand fra bil til aktuelle rømningsteder
bør ikke være mer enn 50 m.»

vist til flere forhold

hvor vindu

bør den horisonlale
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Svalgang
Generelt

har leilighetene

i bygningsmassen

utgang til trapp i tillegg

til rømning

via vindu eller balkong.

Det er imidlertid fem leiligheter i 1.etasje, tre leiligheter i 2.etasje og tre leiligheter i 3.etasje som har utgang
via svalgang.

Svalgangene har trapp i den ene enden og utfellbar stige i den andre. Gulv og tak i svalgangen er utført i
betong og kledning på vegg er utført med brannklassifisert
overflate B-s1,d0. Svalgangene
har
brannklassifiserte konstruksjoner mot trapper og stige. lmidten av svalgangene er det imidlertid uklassifiserte
vinduer

som kan åpnes.

branntekniske

Dører til leilighetene

egenskaper

som

er uklassifisert

klassifiserte.

men har identisk

Svalgangene

er åpen

oppbygning

på midten

med

og derved

lukkede

samme

felter

i begge

ender.

Vi har ikke hatt mulighet til å verifisere alle mål i denne omgangen men det kan ut som at det er ca 10 m av ca
21,5 —23,5 m (ca 46,5 —42,6 %) av svalgangens bredde som er åpen. Den delen som er åpen synes videre
å ha ca 65 % av høyden åpen i tillegg til at rekkverket også delvis er åpent. Dette gi en minste åpningsgrad (i
2.etasje og 3.etasje) på ca 27,7 % dersom man ikke teller åpningene i rekkverket. Dersom man inkluderer
åpninger i rekkverket og estimerer at rekkverket er 60 % tett (dvs 40 % åpent over 35 % av høyden og 100 %
åpen av 65 % av høyden hvilket gir en åpningsgrad på 0,65 x 1,00 + 0,35 x 0,40 = 0,79) så får man en minste
åpningsgrad på 0,426 x 0,79 = 0.3365 eller ca 33,7 %.
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Ref. 1. veiledning
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59.33

l

til TEK 97, § 7-24 Antennelse,

utvikling

og spredning

av brann

og røyk / 2 Antennelse

og

utvikling av brann / Overflater i rømningsvei / Utvendig overflate:
Her angis det at på utvendig overflate for bygninger med inntil fire etasjer hvor det er kort avstand til
brannvesenet (innsatstid under 10 minutter) kan brukes utvendi overflate Ut2 brennbar overflate .
Under § 7-27 Rømning av personer / 4 Rømningsvei / Svalgang som rømningsvei står følgende
«I ytterveggen
nødvendige
rømning,

mot svalgang

brannklassifisering.

og alternative

vil det som

regel

være

En brann ibranncellen

rømningsveier

vinduer

som

bak vinduet

kan åpnes

og som

ikke

vil på kort tid kunne hindre

har den
eventuell

må derfor etableres.»

Det angis også at:
.

«Svalgangen

må være mest mulig

åpen,

slik at røyk-

og branngasser

kan unnslippe.

Om den åpne

delen er 1/3-de/ av den totale «veggflaten» vil det være tilfredsstillende.
.

Rekkverk

og øvrige

konstruksjoner

bør bestå

må være utført som brannce/Iebegrensende
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av minst

mulig

brennbare

materialer.

Gulv i svalgang

konstruksjon.
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Svalgangen bør være minst 1,20 meter bred for at den skal fungere som flammeskjerm.
Svalgangen
være

må ha minst

over

to trapper

60 m. I bygninger

rømningsvei,

er det tilstrekkelig

branncellene

itrappen

til terreng,

oppført

en i hver

i brannklasse

ende.

1 hvor

Avstanden

med én trapp under forutsetning

ikke er over

mellom

det er tilrettelagt

trappene

for bruk

må ikke

av vindu

av at avstanden

som

fra dørene i

15,0 m.

Trappene må være beskyttet mot strålevarme fra en eventuell brann i bygget. Derfor må enten de
veggene som vender mot bygget utføres som branncellebegrensende
konstruksjon eller byggets
yttervegg mot trappen og 5,0 m til hver side for denne, være utført i branncellebegrensende
konstruksjon

med tilsvarende

Anbefalingene

i 2. utgave

Sammenlikner

man

krav til bygningsdelene.

av veiledningen

den

prosjekterte

»

er likelydende.

og utførte

løsningen

mot

1. og 2. utgave

av veiledningen

finner

man

følgende:
Bæresystemet

i bygningen

preaksepterte

er ubrennbart

anbefalinger.som

(betong)

kan innebære

og betydelig

brennbart

bedre

Utvendig overflate er B-s3,d0 og betydelig bedre enn preakseptert
Det er etablert
anbefalinger.

kjølesoner

mellom

Sammenliknet

vinduer

i fasaden

med preakseptert

enn hva som fremkommer

noe som

D-s3,d0.

ikke

nivå er løsningen

er påkrevd

betydelig

etter

har

ikke

angitt

ytelser

for overflater

på gulv,

vegger

preaksepterte

bedre.

Den åpne delen av veggflaten er 1/3 og tilsvarende det som anbefales i veiledningene.
med veiledningene er således løsningen ekvivalent.
Veiledningene

av

bæresystem.

og tak.

Sammenliknet

Det vil si at det der

aksepteres brennbare materialer. Dette er bekreftet i rapporter fra både Byggforsk v/Stenstad og Sintef
NBL AS. Prosjektert og utført løsning er basert på ubrennbart gulv, vegger med klasse B-s1,d0
(tilnærmet

ubrennbart

veiledningene

som

er således

for

gips)

installert

og

ubrennbart

løsning

betydelig

tak.

Sammenliknet

med

minimimumsnivå

i

bedre.

Vi har ikke verifisert alle mål men ut fra det vi kan måle på tegning er prosjektert og utført svalgang ca
1,8 m bred.

Dette

er 50 % større

Brannklassifiseringen

Sammenliknet

på

med minimumskrav

Punktene

om trapper

grunnet

at det som

sammenheng.
tvunget

og vinduer

regel

Dersom

å rømme

l bygninger

med

bredde

enn

er

også

svalgangen

uklassifiserte

inntil

2-3

etasjer

hva

punktet

som
som

om behov

og uklassifiserte
til alternativ

vinduer,
over

er angitt
enn

minimum
er

angitt

i veiledningene.
i veiledningene.

er således løsningene betydelig bedre.

og det overordnede

er åpningsbare

som

bedre

i veiledningene

man alltid har tilgang

forbi

hva

rømningsvei

noe veiledningen
terreng

vinduer

for alternativ

rømningsvei

mot svalgang

må ses i

vil man ved en brann

ikke være

anbefaler.

(brannklasse

1) godtar

REN

at den

alternative

rømningsveien utgjøres av vindu hvor man må hoppe ned til terreng fra inntil 5 m.
lhøyere bygninger anbefaler REN at man enten har to trapper eller at man har én trapp og rømning
via vindu som er tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell. Det fremgår som tidligere beskrevet av
andre deler av § 7-27 og av § 7-28 hvor det står at det for bygninger hvor vindu utgjør en av
rømningsveiene (bygninger i risikoklasse 1, 2, 3 og 4) at det må være tilgjengelig for brannvesenets
stigemateriell.
er betinget

Løsningen

Ift åpningsbare
Ift tilgang

er som tidligere

av tilgjengelighet

beskrevet

for brannvesenets

vinduer så er anbefalingene

til alternativ

rømningsvei

ikke betinget

av aksept

fra brannvesenet

men det

stigemateriell.

i veiledningene

så kan løsningene

og prosjektert og utført løsning ekvivalent.

etter veiledningene

enten

baseres

på at det er

tilgang til to alternative trapper fra svalgang eller at det er tilgang til én trapp og mulighet for rømning
via brannvesenets

stigemateriell.

Fra 1. etasje har alle de fem leilighetene tilgang til alternativ rømningsvei rett ut på terreng på baksiden
av bygningen.
Fra 2.etasje

Anbefalingen
og 3.etasje

om tilgang

har samtlige

og/eller via brannvesenets

til alternativ

leiligheter

rømningsvei

tilgang

til alternativ

er derfor

ivaretatt

rømningsvei

for disse.

via vinduer

/ balkong

stigemateriell.
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Faktisk så har man i 2. og 3.etasje tre alternative rømningsveier. Man har trapperom og stige i hver
sin retning. Avstanden mellom disse er ca 20 m og begge er skjermet mot stråling. Så har man i tillegg
en rømningsvei via vinduer/balkong og/eller via brannvesenets stigemateriell.
Fra og med 3.utgave av veiledning ble forventningene om åpningsgrad økt til 50 %, man anbefalte at
åpenheten

.

var

i øvre

delen

og at man

ikke

regnet

med

åpninger

i rekkverk.

Større

grad

av

ubrennbarhet på kledninger og overflater ble anbefalt.
Prosjektert og utført løsning er ikke i tråd med disse anbefalingene men øvrige branntekniske forhold
som er prosjektert og bygget er fortsatt like bra eller bedre enn det som tas opp i 3. og 4.utgave av
veiledningen.

.

-

Bæresystemet er bedre. overflater og kledninger er tilnærmet ekvivalent med anbefalinger, utvendig
overflate i fasaden er bedre og kjølesoner mellom vinduer i fasaden er bedre (enn 3.utgave).
Brannmotstanden og bredden på svalgangen som er bedre, åpningsbare vinduer er ekvivalent og
antallet alternative rømningsveier er bedre. I sum så kan det derfor ikke ses at prosjektert og utført
løsning gir et annet brannsikkerhetsnivå enn hva som fremkommer av 3. og 4.utgave av veiledningen.
Ved at prosjektert og utført løsning også ikke bare er i samsvar med 1. og 2.utgave av veiledningen
men faktisk

på vesentlige

brannsikkerhet

punkter

som vesentlig

er bedre

overtreffer

enn det som er angitt

det som følger

i veiledningene

av de veiledningene

og derved

så er løsningene

gir en
også i

tråd med de krav som stilles iforskriften.

8.

Oppsummering/konklusjon

Det har tidligere blitt gjennomført
Sameiet har i den prosessen hatt
myndighet har fulgt det vesentligste
utførte tiltak ble ferdigattest utstedt.

og plan for veien

videre

en omfattende prosess hvor alle parter og sameiet har vært delaktige.
bistand av egen brannteknisk sakkyndig. Tønsberg kommune som lokal
av prosessen. Prosessen førte til et forlik som alle parter godtok og etter
Saken burde på det tidspunktet ha vært avsluttet.

Vi anfører, som tidligere beskrevet, at Tønsberg kOmmune har lagt feil lovverk til grunn for sitt varsel ved at
PBL 2008ikke var gjeldende da dette prosjektet ble gitt rammetillatelse. PBL 1985 var gjeldende og må derfor
legges til grunn. Disse lovene er forskjellige på vesentlige punkt.
Vi anfører at det ikke forelå hjemmel etter PBL § 25-2 for å innhente sakkyndig bistand og at eventuelle
kostnader for innhentingen derfor ikke kan videreføres. Norconsult vil uansett ikke være riktig adressat for slike
kostnader, ettersom Norconsult ikke er tiltakshaver.
Utover det å angi at enkelte løsninger fraviker fra 4.utgave av veiledningen til TEK 97 eller at løsninger kan
være uheldig, har Q Rådgivning AS ikke dokumentert at noen løsninger i strid med forskriftens krav. Norconsult
understreker at det er forskriften (TEK 97), og ikke veiledningen til denne, som angir hvilke krav som gjelder
for brannprosjektering i Tiltaket. Eventuelle pålegg må derfor hjemles med at det er foreligger motstrid med
forskriftens krav, og det må spesifiseres hvilke konkrete krav i TEK 97 som ikke er oppfylt. Det foreligger ikke
slik motstrid i Tiltaket.
De prosjekterte og utførte løsningene er i samsvar med preaksepterte anbefalinger gitt etter TEK 97 så de
ivaretar per definisjon også forskriftens krav. Det foreligger derfor ikke hjemmel for å utstede pålegg om retting,
og det foreligger ikke grunnlag for å påstå at brannsikkerheten
her ikke skulle være ivaretatt på en
tilfredsstillende måte.
Norconsults

vurdering

minimumsløsninger

er

basert

at brannsikkerhetsnivået
på veiledningen

i dette

tiltaket

samlet

til TEK 97 hadde vært lagt til grunn.

sett

er

høyere

enn

om

Det er ikke tvil om at kravene

til sikkerhetsnivå er høyere etter TEK 10 enn etter TEK 97. Man må imidlertid forholde seg til sikkerhetsnivået
i TEK 97 som er gjeldende

for Tiltaket.

Dersom

Sameiet

eller andre

ønsker

å oppgradere

brannsikkerheten

utover de krav som gjelder i TEK 97, står de fritt til å gjøre dette for egen regning.
Dersom Tønsberg kommune likevel fastholder at kravene til brannprosjektering
tiltaket,

er det kun pålegg om retting av prosjektering
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Norconsult .:.

kan ikke pålegges retting av annet enn det man var ansvarlig for i tiltaket. Et eventuelt pålegg om retting av
detaljprosjektering eller utførelse må rettes mot andre parter. For god ordens skyld varsles det med dette om
at dersom Tønsberg kommune pålegger Norconsult retting av prosjekteringen på konseptnivå. til tross for at
kravene

i TEK 97 per i dag er oppfylt,

Vi orienterer

for ordens

skyld om at vi, som avtalt.

(tidligere Kaupang Byggassistanse)
Sameiet

om at vi vil opprettholde

alle etter hvert kan avslutte
Norconsult
likevel

vil Norconsult

er ikke rett adressat

at det ikke er grunnlag

kostnadene

har opprettet

til dette erstattet

kontakt

med Sameiet

av kommunen.
og Gjermund

Kaupang

og at vi har orientert dem om møtet og varselet. Vi har blitt enige med

en god dialog

denne

kreve

og samarbeid

for å komme

i mål med denne

prosessen

slik at

saken.
for varsel

om mulig

for slik tilbakekalling,

tilbaketrekking

ettersom

av ferdigattest,

men selskapet

påpeker

det ikke er påvist noen klare avvik fra TEK 97.

Tønsberg kommune har anmodet Norconsult om å vurdere hvorvidt bruken av deler av bygningen må opphøre
av sikkerhetsmessige grunner. Norconsult er av den oppfatning at brannsikringen av bygget oppfyller kravene
i TEK 97.
Når det gjelder Tønsberg kommunes pålegg til Norconsult om å fremlegge en plan for retting av de påståtte
avvikene ved brannprosjekteringen, vil Norconsult igjen understreke at det ikke er grunnlag for et slikt pålegg
ettersom det ikke foreligger avvik fra kravene i TEK 97. Norconsult har likevel besluttet at man vil innlede en
dialog med Sameiet (eier av eiendommen)
for å kartlegge om sameiet frivillig ønsker å øke
brannsikkerhetsnivået ytterligere. Vi antar at en slik dialog kan sluttføres innen 28.februar 2019.
Hvilke eventuelle ønskelige tiltak og alternative løsninger som kan bli aktuelle i en slik sammenheng må en
komme tilbake til når en slik dialog er sluttført. Plan over eventuelle tiltak og alternative løsninger antas derfor
å kunne presenteres innen 31. mars 2019.
Forutsatt

at slike tiltak

blir aktuelle

så antas

det at nødvendig

prosjektering

inklusive

eventuelle

fraviksvurderinger kan sluttføres innen 31. mai 2019. Den eventuelle nye prosjekteringen
for ny uavhengig kontroll og det antas at denne kan sluttføres tidligst innen 30. juni 2019.

nødvendige

må så fremlegges

Fremdrift for gjennomføring kan ikke fastsettes før tidligst 31. mars 2019, avhengig av om sameiet faktisk
ønsker å gjennomføre ekstra tiltak og evt. hvilke tiltak.

Med vennlig hilsen
Norconsult

AS

Øy; /
ndreas

% Kim/WM

Berntsen

Kopi pr. e-post:

—

Castelli AS v/Bjørn Bydal
WSP Norge AS v/Gjermund Kaupang
Sameiet St. Stefan v/leder Arild Alfredsen
— Tryg forsikring v/Knut M. Søraas
— Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken

—
—
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