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SAMMENDRAG 

Det branntekniske konseptet for Prinsesseallèn 23 skal oppfylle kravene angitt i TEK17, og 
følger i hovedsak preaksepterte løsninger angitt i VTEK17. Registrert fravik fra VTEK er 
analysert og dokumentert i kapittel 6 Fraviksbehandling. Fraviket omhandler tilgjengelig høyde 
til alternativ rømningsvei. Tiltaket omfatter utvidelse av en boenhet til loft, samt etablering av 
sekundær rømningsvei fra loftsplanet. Revisjon 1 omhandler endring fra stige til trapp, endret 
beskrivelse av brannalarmanlegg, ledesystem og brannvesenets innsats.  
  
De branntekniske løsningene for bygningen er kort oppsummert som følger: 

• 4 tellende etasjer 
• Risikoklasse 4 (RKL 4). 
• Brannklasse 2 (BKL 2). 
• Spesifikk brannenergi på 50-400 MJ/m2. 
• Brannmotstand for bærende konstruksjoner og brannceller er R 60 [B 60] og EI 60 

[B60]  
• Hver boenhet, trapperom, og rømningskorridor og loft utføres generelt som egne 

brannceller.  
• Boenheter skal ha seriekoblede røykvarslere  
• Bygget skal ha og ledesystem i rømningsveier og fellesarealer. 
• Rømning foregår enten via svalgang med trapp i hver ende eller via 

rømningskorridor til utvendig stige med ryggbøyler ned til terreng. 
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1 OPPDRAGET 

1.1 Identifisering av tiltaket 

Erichsen & Horgen AS er engasjert av Hilde Sigrid Glåmseter til å utarbeide brannteknisk 
konsept for loftsutvidelsen i Prinsesseallèn 23. Konseptet omfatter utvidelse av en boenhet til 
loftsplanet. I samme blokk er det tidligere utført 2 identiske loftsutvidelser.  
 
Bygget er fra ca. 1980. Bærende konstruksjoner (fasader, dekker og skillevegger mellom 
boenheter) er oppført i betong. Takkonstruksjonen er oppført i treverk.  
 
Adresse Prinsesseallèen 23 
Kommune Oslo 
Gårds-/ bruksnummer 3/494 

 
Tiltaket utløser ikke krav til universell tilgjengelighet. 

1.2 Ansvarsoppgave i henhold til saksforskriften 

Tiltakshaver Hilde Glåmseter 
Ansvarlig søker Kjetil Lønning Olsen, MArch 
Brannteknisk prosjekterende (PRO RIBr) Erichsen & Horgen AS 
Uavh. kontrollerende prosjektering (KPR RIBr) Foreløpig ukjent 
Uavh. kontrollerende utførelse (KUT Brann) Ikke aktuelt 
Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering 3 

 
Byggearbeidene skal søknadsbehandles, saksbehandles og prosjekteres etter Plan- og 
bygningsloven (pbl) [1] med tilhørende forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) [2]. 
Oppgaven omfatter fastsettelse av ytelsesnivå og forutsetninger for prosjektering av 
brannsikkerhet innen bygningsutforming, konstruksjonssikkerhet, bygningsskall, 
skillekonstruksjoner og tekniske installasjoner som for eksempel brannalarmanlegg. 
 
Dette konseptet sammenstiller de overordnede krav vedrørende ivaretakelse av 
brannsikkerheten. Ansvar for ivaretakelse, valg og utførelse av løsninger som tilfredsstiller dette 
konseptet tilfaller de øvrige fag. RIBr vil normalt ikke være ansvarlig detaljprosjekterende, men 
vil kunne være deltakende i prosjektet eksempelvis for bistand ved avgjørelse og kontroll av 
løsninger. Andre rådgivere på spesialområder som miljø, akustikk etc., må selv vurdere sine fag 
med dette branntekniske konseptet som underlag. 
 
For å sikre at den branntekniske detaljprosjekteringen blir fullstendig og riktig, må ansvaret for 
grenseområder mellom fagene være klare. Feil i branntekniske utførelser kan bero på 
manglende beskrivelser av grensesnitt. Det vises ellers til ansvarsfordeling beskrevet i «RIBR. 
Rådgivende ingeniør brannteknikk. Ytelser fra rådgiver.» [3]. 
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1.3 Gjeldende regelverk 

I henhold til forskrift om byggesak, SAK 10 [4], er det obligatorisk krav til kontroll (uavhengig 
kontroll) av brannkonsept i tiltaksklasse 2 og 3. Den branntekniske prosjekteringen av dette 
prosjektet tilfaller tiltaksklasse 3. Kontrollerklæring for brannkonseptet må foreligge før søknad 
om IG. 
 
Prosjekteringen er utført med bakgrunn i følgende myndighetskrav: 
 

Nr Regelverk Forkortelse 

1 Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) [1] 

Pbl 

2 Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift) [2] 

TEK17 

3 Veiledning til forskrift om tekniske krav til 
byggverk, juli 2021. [5] 

VTEK 

4 Forskrift om brannforebygging [6] FOB 

5 Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 
utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen [7] 

Forskrift om håndtering av farlig 
stoff 

 

1.4 Tilleggskrav fra tiltakshaver 

Det er ikke identifisert eller opplyst om forhold ved prosjektet som fører til ytelseskrav utover 
krav i medhold av lov og forskrifter.  
 

1.5 Dokumentasjonsform 

Dette konseptet sammenstiller og vurderer brannsikkerheten med basis i krav gitt i Pbl 
 
Det er to måter å dokumentere brannsikkerheten på: 

• Forenklet prosjektering (preaksepterte ytelser iht. VTEK) 

• Analytisk prosjektering 
 
I dette konseptet vil de preaksepterte ytelsene i hovedsak bli lagt til grunn, det er identifisert 1 
fravik fra preaksepterte ytelser som dokumenteres analytisk, se kapittel 6. Sikkerhetsnivået for 
fraviket vurderes mot funksjonskravet i TEK17.  
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Prosjektet fraviker de preaksepterte ytelsene på følgende områder: 
Fravik nr. Beskrivelse 

1 Redusert tilgjengelig rømningshøyde på alternativ rømningsvei. 

 
 

1.6 Særskilt brannobjekt 

Bygget er ikke registrert som særskilt brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 
(8). Tiltaket forventes ikke å ha noen innvirkning på dette. Det er det lokale brannvesenet som 
avgjør hvilke bygg som skal registreres som særskilte brannobjekt.  
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2 GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER FOR BRANNTEKNISK 
PROSJEKTERING 

2.1 Grunnlagsdokumentasjon 

Grunnlagsdokumentasjon, forutsetninger og begrensninger som har betydning for valg av 
branntekniske løsninger er avklart med tiltakshaver som grunnlag for valg av 
brannsikkerhetsstrategi. Ingen av forutsetningene er bestemt av ansvarlig prosjekterende. 
 
Brannkonseptet gjelder for den forutsatte bruk av bygget i normal driftssituasjon. 
 
2.1.1 Dokumenter fra oppdragsgiver 
Følgende dokumentasjon er lagt til grunn for brannprosjekteringen: 
 
Dokumenttittel Utarbeidet av Dato 
2018-232 Brannkonsept (skissefase) Fokus 

Rådgivning AS 
15.01.19 

Eksisterende plan loft Telje Torp 
Aasen 
Arkitektkontor 

2001 

Eksisterende snitt Telje Torp 
Aasen 
Arkitektkontor 

2001 

Plan 3 etasje Telje Torp 
Aasen 
Arkitektkontor 

April 2001 

Plan loft Telje Torp 
Aasen 
Arkitektkontor 

April 2001 

Rammetillatelse_-_Prinsessealléen_23 Oslo Kommune 11.10.18 
Epost med bekreftelse om etablering av 
brannalarmanlegg, og høyde inntil 7,5 m fra utgang 
loft.  

Hilde 
Glåmseter 

15.11.21 

 
Befaring av bygget ble utført 05.07.21 med oppdragsgiver. 
 
2.1.2 Bruk/virksomhet 
Bygget er et eksisterende boligbygg over 4 plan. Der 1. og 2. etasje inneholder boenheter som 
er åpne over 2 plan. 3 etasje inneholder i hovedsak boenheter over 1 plan. Eksisterende Loft er 
i hovedsak utført som kaldloft Det er tidligere utført 2 stk. loftsutvidelser. Der boenheter i plan 3 
er utvidet til loft. Disse leiligheten har i dag alternativ rømningsvei via kaldloft til en stige ned på 
svalgang i 3.et.  
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Figur 1 Rød område viset aktuell leilighet (3117) for tiltaket 

  
 

Figur 2 Venstre bildet viser eksisterende utvendig rømningsstige (denne mangler flere trinn). Høyre bilde viser eksisterende rømningspassasje på loft.  
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2.1.3 Areal og etasjer 
Plan: Virksomhet: Tellende etasje Areal: 
1 Boenheter Ja 600 m2 
2 Boenheter Ja 600 m2 
3 Boenheter Ja 600 m2 
4 Boenheter / Kaldtloft Ja ca. 500 m2 

 
Boenhet som omfattes av tiltaket har et areal på 57 m2 i plan 3 og 40 m2 for loftplanet. 
 
2.1.4 Personantall 
Tiltaket omfatter kun utvidelse av en boenhet. Byggets personantall endres ikke av tiltaket. 
 
2.1.5 Brannenergi 
Statistiske verdier for spesifikk brannenergi i ulike typer bygg er angitt i NS-EN 1991-1-2 [8] og 
Byggforskseriens anvisning 321.051 [9]. Med bakgrunn i denne statistikken, er spesifikk 
brannenergi i dette prosjektet vurdert å være 50-400 MJ/m2 omhyllingsflate. Dette er avgjørende 
for de branntekniske kravene. Dersom det oppstår endringer eller identifiseres rom/områder 
med høyere brannenergi i den videre detaljprosjekteringen må dette vurderes særskilt. Det 
samme gjelder ved senere bruksendringer eller ombygging.  
 
2.1.6 Spesiell risiko 
Det er ikke opplyst om forhold som utgjør noen spesiell risiko i prosjektet. 

2.2 Forutsetninger for beredskap 

Nærmeste brannstasjon er Briskeby brannstasjon som ligger ca. 3 km unna, og innsatstiden 
forutsettes til å ligge innenfor det som angis i dimensjoneringsforskriften [10]. Brannvesenets 
innsats endres ikke av tiltaket. 
Det er ikke satt som forutsetning at brannvesenets innsats skal legges til grunn i analyser eller 
for å tillate fravik fra VTEK. 
 

2.3 Sikkerhet ved brann 

Hovedformålet med ytelseskravene er å redusere sannsynligheten for tap av liv og helse ved 
brann til et akseptabelt, lavt nivå. Dette oppnås ved at det benyttes materialer og produkter som 
ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann, og at byggverket, bygnings- og 
installasjonsdelene utformes slik at brannspredningen begrenses. Byggverk må dessuten 
utformes med sikte på rask og sikker rømning ved brann. Dette oppnås gjennom aktive og passive 
tiltak som reduserer den nødvendige rømningstiden og øker den tilgjengelige rømningstiden. 
 
Krav til sikkerhet ved brann i byggverk skal også ivareta sikkerheten for rednings- og 
slokkemannskaper. 
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Tiltak som ivaretar personsikkerheten, vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og 
begrense miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. 

 

2.4 Risikoklasse og brannklasse, TEK17 § 11-2 og § 11-3 

Etasje Bruksområde Risikoklasse  Brannklasse 
1. etasje Boenheter 4 2 
2. etasje Boenheter 4 2 
3. etasje Boenheter 4 2 
Loft Boenheter/ rømningsvei/ kaldtloft 4/2 2 

 
 

3 BRANNTEKNISKE VURDERINGER 

Ved brannteknisk prosjektering av et tiltak iht. TEK skal bygningen først defineres mht. valg av 
risikoklasse og brannklasse. TEK angir videre funksjonskrav innen 17 hovedområder som skal 
tilfredsstilles. Disse er behandlet i de videre kapitlene i rapporten med henvisning til de ulike 
paragrafene i TEK. 
 

3.1 Oversikt over vedlegg og branntekniske tegninger 

 
Tegningsnr. Beskrivelse Dato / revisjon 
F-20-01 Brannplan loftplan 18.11.21 / 01 

 

3.2 Bæreevne og stabilitet, TEK17 § 11-4 

TEK § 11-4 Bæreevne og 
stabilitet 

Ytelseskrav Merknad 

Bærende hovedsystem R 60 Eksisterende konstruksjoner er 
av betong 

Sekundært bærende 
bygningsdeler  

R 60  Eksisterende konstruksjoner er 
av betong 

Etasjeskillere  Eksisterende etasjeskillere er 
av betong 

Takkonstruksjon 
 

R 60 De deler av taket som berøres 
av tiltaket må oppgraderes til 
R60 

Utvendig trappeløp R 30 eller A2-s1,d0 Beskyttes mot 
flammepåvirkning og 
strålevarme 

 
Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere brannmotstand. 
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3.2.1 Sikring mot nedfall av bygningsdeler 
Tiltaket berører ingen utkragede bygningsdeler 
 

3.3 Sikkerhet ved eksplosjon, TEK17 § 11-5 

Det er ikke identifisert eller opplyst om forhold ved prosjektet som vil utgjøre eksplosjonsfare. 
RIBr må kontaktes dersom dette blir aktuelt. 
 

3.4 Brannspredning mellom byggverk, TEK17 § 11-6 

 
Avstand til nærmeste bygning i området er større enn 8 meter.  Tiltaket omfatter kun en 
begrenset del av loftsplanet. Avstand til øvrig byggverk endres ikke av tiltaket.  
 
 

3.5 Brannseksjonering, TEK17 § 11-7 

Spesifikk brannenergi 
(MJ/m2) 

Største tillatte bruttoareal per etasje (m2). 
Normalt Med 

brannalarmanlegg 
Med 
sprinkleranlegg 

Med 
røykventilasjon 

Over 400 800 1 200 5 000 Uegnet 
50-400 1 200 1 800 10 000 4 000 
Under 50 1 800 2 700 Ubegrenset 1 0000 

 
Med brannalarmanlegg menes heldekkende brannalarmanlegg kategori 2, med direkte varsling 
til nødsentral. 
 
Grunnflaten er ca. 600 m2. Det stilles dermed ingen krav til brannseksjonering av bygget. 
Tiltaket medfører ingen ytterligere krav til seksjonering. 
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3.6 Brannceller, TEK17 § 11-8 

Generelt skal rom/områder av rom med forskjellig bruk og/eller brannenergi være egne 
brannceller. Disse bør være oversiktlige slik at brukerne lett kan orientere seg om hvor 
utgangene er. Branncelleskiller må generelt gå opp til dekke/yttertak. 
 

TEK § 11-8 Brannceller Ytelseskrav Merknad 
Branncellebegrensende 
konstruksjon generelt 

EI 60 Alle dekker skal være 
branncellebegrensende. Gjelder 
ikke åpne boenheter over 2 plan. 
 
Branncelleskiller må generelt gå 
opp til dekke/yttertak. 

Trapperom Tr 1 Bygget har kun utvendige åpne 
trapper ifb. svalgang 

 
Blant annet skal følgende rom være egne brannceller: Boenheter, trapperom, rømningsveier,  
Oppdeling i brannceller er vist på branntegninger.  
 
3.6.1 Brannceller over flere plan  
Boenheten utføres som en branncelle åpne over 2 plan. Samlet areal er mindre enn 800 m2. Det stilles 
dermed ikke krav om automatisk slokkeanlegg. 
 
Rømning fra loftplanet skal tilrettelegges via korridor som fører til utvendig trapp. Alternativt internt ned til 
underliggende plan og videre til sikkert sted via svalgang. Rømningsvei vei fra plan 3 endres ikke ifb. 
tiltaket. Eksisterende rømningsforhold videreføres.  

 
 
3.6.2 Dører og vinduer 
Dører i branncellebegrensende vegger skal generelt ha minimum brannmotstand som angitt i 
tabellen under. Vinduer med brannmotstand skal ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. 

 
TEK § 11-8 Dører og vinduer Ytelseskrav Merknad 
Dør i brannceller generelt  EI2 60-Sa  
Dør mellom boenhet og korridor  EI 30-Sa   
Vinduer i brannceller generelt EI 60 Vinduer må ha tilsvarende 

brannmotstand som veggen. Med 
mindre annet er angitt. 
 
Vindu med brannmotstand må 
ikke kunne åpnes i vanlig 
brukstilstand. 

 
Dører og vinduer med brannmotstand er vist på branntegninger. 
 
 



 

RAP-RIBr 01 Brannkonsept PRINSESSÈALLEeN 23 - PrinsessèAllEen 23 – Loftsutvidelse av boenhet Side 14 av 28 
 

3.6.3 Utvendig brannspredning 
Boenheten blir en åpen branncelle over 2 plan. Det stilles dermed ikke krav om kjølesone i 
vindu. Fasader i plan 3 endres ikke av tiltaket. Kjølesoneproblematikken endres ikke av tiltaket.  
Ved befaring ble det ikke observert kjølesoneproblematikk ifb. loftsutvidelsen. 
 
 
Forebygging av brannspredning via kaldt loft eller oppforet tak som ikke er en egen 
branncelle: 
Tiltaket medfører ingen endring i fasade som påvirker fare for brannspredning til takfot.  
 

3.7 Materialer og produkters egenskaper ved brann, TEK17 § 11-9 

Med overflate menes det ytterste sjiktet på en kledning eller bygningsdel. Alle valgte produkter 
og materialer skal ha dokumentasjon på at de branntekniske egenskapene er i henhold til 
forskriftskravene. 
 

TEK § 11-9 Overflater og kledning Ytelseskrav Merknad 
Overflater RKL 1-5  
Brannceller < 200 m2  D-s2,d0  
Rømningsvei, trapperom B-s1,d0  
Sjakter og hulrom B-s1,d0  
Gulvbelegg  Dfl-s1 Gjelder i rømningsvei. 
Utvendige overflater B-s3,d0 Eksisterende fasadekledning består av 

metallplater. Fasaden påvirkes ikke av 
tiltaket. Kun innvendige endringer. 

Taktekking Taktekking må 
tilfredsstille klasse 
BROOF(t2). 

 
 

Eksisterende takstein er av tegl. 
Taktekking endres ikke av tiltaket. 

Kledninger   
Brannceller < 200 m2 K210 D-s2,d0  
Rømningsvei K210 A2-s1,d0   
Sjakter og hulrom K210 A2-s1,d0   
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3.7.1 Krav til isolasjonsmaterialer 
TEK § 11-9 
Isolasjonsmaterialer 

Ytelseskrav Merknad 

Isolasjonsmaterialer, 
generelt 

Isolasjon skal generelt tilfredsstille A2-s1,d0 
(ubrennbar eller begrenset brennbart 
materiale). 

 

Brennbar isolasjon Det er ikke planlagt bruk av brennbar isolasjon.  Bruk av brennbar isolasjon 
må avklares særskilt med 
RIBr.  
 
 

Rør- og 
kanalisolasjon 
(TEK§11-10) 

Isolasjon på rør og kanaler i rømningsveier må 
minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0. Unntak 
gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller 
kanal med ytre diameter til og med 200 mm 
som minst må tilfredsstille klasse CL-s3,d0. 
 
Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i 
hulrom og bak nedforet himling med 
branncellebegrensende funksjon, må minst 
tilfredsstille klasse CL-s3,d0. 
 
Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst 
tilfredsstille klasse Velg et element. 
 

Dersom den samlede 
eksponerte overflaten av 
isolasjonen utgjør over 
20 % av tilgrensende vegg- 
eller himlingsflate/takflate, 
må isolasjonen tilfredsstille 
klasse A2L-s1,d0 eller ha 
minst samme klasse som 
de tilgrensende 
overflatene. 

 

3.8 Tekniske installasjoner, TEK17 § 11-10 

Tekniske installasjoner skal ikke gi vesentlig øking av faren for at brann oppstår eller at brann 
og røyk sprer seg. For installasjoner som skal ha en funksjon under brann skal det sikres at 
deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Strømtilførsel til komponenter som skal fungere 
under brann, må derfor være funksjonssikker i 60 minutter. Kabelføringer kan enten gjøres 
brannsikker eller forlegges slik at kabel er beskyttet mot brann tilsvarende brannmotstand EI 60. 
Tilførsel anses tilstrekkelig sikret når kabel beskyttes av sprinkleranlegg, støpes inn eller utføres 
som driftssikker kabel. 

 
Gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må tettes for å oppnå gjeldende 
brannmotstand slik at konstruksjonens brannegenskaper ikke blir svekket. Det må benyttes 
godkjente tettemetoder i henhold til leverandørens spesifikasjoner, eller utføres etter 
retningslinjer gitt i monteringsanvisning/ produktdokumentasjon. Ved typegodkjenninger skal det 
kun benyttes de produktene som er angitt i godkjenningen. 
 
3.8.1 Ventilasjonsanlegg 
 
Boenheten har i hovedsak kun naturlig ventilering via vinduer. Det skal ikke etableres nytt 
ventilasjonsanlegg ifb. med tiltaket. 
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3.8.2 Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. 
Rørgjennomføringer i brannskiller må ha dokumentert brannmotstand som angitt i kapittel 3.8, 
med følgende unntak:  
 

• Plastrør med diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte og støpte 
konstruksjoner opptil klasse EI 90 A2-s1,d0, og isolerte lettvegger opptil klasse EI 60 A2-
s1, d0, når det tettes rundt rørene med sertifisert branntetting. Plastrør større enn 32 mm 
får ikke føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, med mindre røret 
påføres ekspanderende brannmansjett, sertifisert i branncellens klasse.  

 

• Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte eller støpte 
konstruksjoner hvis det tettes rundt rørene med sertifisert tettemasse, eller støpes rundt 
rørene og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra 
rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel må være minst 250 mm. 

 
3.8.3 Elektriske installasjoner 
Det elektriske anlegget skal utføres etter gjeldende forskrifter under el-tilsynsloven. Alle 
gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal branntettes med sertifiserte 
løsninger med brannmotstand minst EI 60. Tettinger i lettvegger skal gjøres fra begge sider. 
 
Elektriske kabler skal ikke føres i rømningsvei med mindre de representerer liten brannenergi 
(ca. 50 MJ/løpemeter).  
 
Kabelbroer skal ikke føres sammenhengende gjennom brannskiller, men deles på hver side av 
veggen. Unntak kan gjøres dersom det benyttes tettesystem som er godkjent for 
gjennomgående kabelbroer.  
 
Trekkerør av plast tillates i diameter til og med 32 mm, etter kriterier angitt i kapittel 3.8.2 Vann- 
og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. 
 

3.9 Generelle krav om rømning og redning, TEK17 § 11-11 

Se nedenstående kapitler. 
 
Prosjektet er ikke tilpasset personer som trenger assistanse ved evakuering.. 
 
Merking 

Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og 
oppfattes under rømning når det er brann- eller røykutvikling.  Generelle prinsipper for 
ledesystemer med elektriske og etterlysende komponenter framgår av NS 3926 [11]. 
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3.10 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, TEK17 § 11-12 

3.10.1 Brannalarmanlegg 
TEK § 11-13 
Brannalarmanlegg 

Ytelseskrav Merknad 

Brannalarmanlegg Bygget skal utstyres med fulldekkende 
brannalarmanlegg kategori II, med direktevarsling 
til brannvesenet. 
 
Brannalarmanlegget skal prosjekteres og utføres i 
henhold til NS 3960 [25]. 
 
 

Eksisterende bygg har 
ikke automatisk 
brannalarmanlegg. 
Styret har vedtatt at 
dette skal monteres. 
Det vises til protokoll fra 
ekstraordinær 
generalforsamling i 
Casinetto Borettslag 
11.10.21. 
 

Detektor Detektorer må dekke områdene kjøkken, stue og 
sone utenfor soverom.  
 
Det må være minst én detektor pr. etasje. 
Akustiske signalgivere må plasseres slik at 
alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og 
soverom når mellomliggende dør er lukket. 
Optiske signalgivere må være synlige fra kjøkken 
og stue. 
 
Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og 
loft. Akustiske signalgivere skal monteres i disse 
områdene. 

Alarm i fellesarealer 
skal varsle alle. 
 

 
3.10.2 Ledesystem og merking 

TEK § 11-13 
Brannalarmanlegg 

Ytelseskrav Merknad 

Ledesystem Det er krav om ledesystem i 
rømningskorridoren på loftplan. 
 
Det skal være markeringsskilt over alle 
utganger til og i rømningsvei. Rømningsvindu 
må også ha markeringskilt. Unntak kan 
gjøres for utgang fra boenhet. 
 
Ledesystem i rømningskorridor på loft må 
også omfatte ledelinjer som oppfattes 
kontinuerlig, i form av komponenter på gulv 
eller lavt plasserte på vegg 
 

Ledesystem skal utføres i 
henhold til NS 3926 [11]. 
 
Rømningskorridor på loft må 
også ha nødlys 

Nøddriftstid Nøddriftstid er minimum 60 minutter.  
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Branntekniske 
installasjoner 

Branntekniske installasjoner som har 
betydning for rømnings – og redningsinnsats 
skal være tydelig merket. 
 

Det stilles kun krav til 
merking av slokkeutstyr i 
fellesarealer. 
 

 
 
3.10.3 Evakueringsplan  
 
Det er ikke krav til evakueringsplan for bygget.  
 

3.11 Utgang fra branncelle, TEK17 § 11-13 

TEK § 11-13 
Utgang fra 
branncelle 

Ytelseskrav Merknad 

Minimum antall 
utganger fra 
branncelle 

Minst én utgang direkte til sikkert sted.  
Eller: Utganger til to uavhengige 
rømningsretninger. 
Eller: Utgang til én rømningsvei med to 
retninger som fører til uavhengige 
rømningsveier eller sikkert sted. 

boenheter i plan 3 har utgang 
til svalgang med 2 
uavhengige 
rømningsretninger. 
 
Loftplan får utgang til 
rømningskorridor med videre 
atkomst til utvendig 
rømningstrapp 

Dør til rømningsvei   
Fritt åpningsareal  Bredde: min 0,86 m  

Høyde: min 2,0 m  
 

Låser Dører i rømningsvei må lett kunne åpnes 
uten bruk av nøkkel. 
Evt. låsesystem må gjøre tilbakerømning 
mulig dersom rømningsvei skulle være 
blokkert. 
Utgang til det fri trenger ikke tilbakerømning. 

 

Slagretning Dører skal slå ut med rømningsretningen. 
Unntak er dør i rom med færre enn 10 
personer.   
 
 

Dør til rømningsvei kan 
likevel slå mot 
rømningsretningen dersom 
det ikke er fare for 
oppstuving ved rømning. 
 

Åpningskraft Åpningskraft for dører til og i rømningsvei må 
være maksimalt 67 N. 
 

 

Rømningsdør til det 
fri 

Utadslående dør i yttervegg som er utgang 
eller rømningsvei, må ikke kunne blokkeres 
av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på 
tak og lignende vil kunne forhindre dette. 

 

Funksjonssikker 
strøm 

Avbruddsfri strømforsyning må fungere i 
minst 60 minutter. 
 

 
 



 

RAP-RIBr 01 Brannkonsept PRINSESSÈALLEeN 23 - PrinsessèAllEen 23 – Loftsutvidelse av boenhet Side 19 av 28 
 

TEK § 11-13 
Utgang fra 
branncelle 

Ytelseskrav Merknad 

Rømningsstige I byggverk i risikoklasse 4 kan utgangen 
være rømningsvindu som har underkant 
til og med 5,0 meter over planert terreng, 
eller til og med 7,5 meter over planert 
terreng dersom det er atkomst til 
fastmontert stige med ryggbøyler.  
 
Stige eller trapp må ha avstand minimum 
2,0 meter fra vindu, eller være skjermet 
mot flammer og strålevarme. 
 

Ansvarlig søker har bekreftet 
at avstand fra atkomst til 
stige og ned til terreng blir 
innenfor avstandskravet på 
7,5 m. 
 
 
Utvendig rømningsstige er 
skjermet da det ikke er noen 
åpninger i den aktuelle 
fasaden. Fasadeveggen er 
av betong med ubrennbar 
stålkledning. 

 

3.12 Rømningsvei, TEK17 § 11-14 

TEK § 11-14 
Rømningsvei 

Ytelseskrav Merknad 

Utforming av rømningsvei Rømningsveier skal utformes som 
egne brannceller. 
Rømningsvei må ha færrest mulig 
retningsendringer for at det skal være 
enkelt å orientere seg. 

Korridor i loftplan samt ny 
utvendig stige er definert som 
rømningsvei. 
Utvendig rømningsstige er 
skjermet da det ikke er noen 
åpninger i den aktuelle 
fasaden. Fasadeveggen er av 
betong med ubrennbar 
stålkledning. 

Lengde på rømningsvei Maks 15 m ved én rømningsretning/ 
sammenfallende rømning. 

Avstand fra boenhet til 
utvendig trapp blir ca. 13,5 m.  

Fri bredde/høyde på 
rømningsvei og dør i 
rømningsvei. 

Min 0,86 m fri bredde.  
Min 2 m fri høyde 
 
 
Se også avsnitt 3.12.1 
Rømningskapasitet. 

Eksisterende rømningsvei på 
loft har skråtak med en fri 
høyde på ca. 1,5-1,73 m.  Se 
figur 3. 
Fraviket dokumenteres ved 
analyse i kap 6. 

Dører Se forrige avsnitt.  
Trapperom Svalgang har tilgang til 2 utvendige 

åpne trappeløp. 
 

 
Rømningsveier er vist på branntegninger.  
 
Eksisterende alternativ rømningsvei fra loftsetasjer er via en passasje på kaldloft og videre til en 
stige med ryggbøyler ned til svalgang.  Se figur 3. 



 

RAP-RIBr 01 Brannkonsept PRINSESSÈALLEeN 23 - PrinsessèAllEen 23 – Loftsutvidelse av boenhet Side 20 av 28 
 

  
Figur 3 V. bilde viser eksisterende rømningsvei. H. bilde viser rømningsstige 

 
Tilgjengelig høyde i korridor er 1,71 m på høyeste del (opptil underkant av takbjelke), laveste 
del har en høyde på kun 1,51 m. Ved etablering av ny korridor må brennbar gulvisolasjon 
fjernes. Isolasjonen har en tykkelse på 100 mm.  Ny høyde blir ca1,80-1,60m. 
 
VTEK angir at laveste tillate høyde i rømningsvei (dør) er 2 m. Høyden er dermed ikke i tråd 
med preaksepterte ytelser. Fraviket dokumenteres ved analyse i kap 6. 
 
 
3.12.1 Rømningskapasitet  
 
Tiltaket medfører kun en utvidelse av en boenhet. Byggets personantall endres ikke. 
Eksisterende svalgang har god evakueringskapasitet. Eksisterende svalgang endres ikke av 
tiltaket. 
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3.13 Tilrettelegging for redning av husdyr, TEK17 § 11-15 

Det er ikke planlagt husdyrrom i bygget. 
 

3.14 Tilrettelegging for manuell slokking, TEK17 § 11-16 

Hver boenhet samt fellesarealer må være dekket av manuelt slokkeutstyr. 
Håndslukkerappareter er tilstrekkelig. 
 
Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller skum- 
og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 
21A etter NS-EN 3-7 [12]. 
 
Manuelt slokkeutstyr i fellesarealer, må være tydelig markert med skilt. 

• Skiltene må være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødbelysning. 
• Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. 

 
Slokkeutstyr skal merkes i henhold til NS-ISO 3864-serien [13]. 
 

3.15 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap, TEK17 § 11-17 

3.15.1 Atkomst  
Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt fram til hovedinngangen og brannvesenets 
angrepsvei.  
 
Byggverk hvor vindu eller balkong utgjør en av rømningsveiene, må det være tilgjengelighet for 
brannvesenets høyderedskap i samsvar med ytelser angitt i § 11-13. 
 
Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand regnes fra 
nærmeste brannskille. 
 
Følgende forhold gjelder for dette tiltaket: 
Brannvesenet er avhengige av god tilgjengelighet frem til bygningene og tilgjengelige 
oppstillingsplasser for sine kjøretøy. Atkomst for brannvesenet skal alltid være tilgjengelig og 
må snømåkes om vinteren. Ytelseskrav for Oslo Brannvesen 

• Maksimal stigning:  

• Kjørebredde: min. 3,5 m 

• Fri kjørehøyde: min. 3,7 m  

• Svingradius: min. 12 m 

• Akseltrykk: 10 tonn 

• Boggitrykk: 16 tonn 

• Punktbelastning støtteben: 19 tonn 
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• Oppstillingsplass for høyderedskap skal maksimalt ha 6 % stigning. 

For øvrige krav til lokalt brannvesen vises til: Oslo Kommunes: Tilrettelegging for rednings- og 
slokkeinnsats 2021. 
 
 
3.15.2 Tilgjengelighet til sjakter og hulrom 
Det skal være tilgjengelighet til loft og inspeksjonsluker til eventuelle andre hulrom. 
Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luke i himling, eller ved at 
himling består av nedfellbare elementer. Avstand mellom to inspeksjonsluker i himling bør 
maksimum være 10 meter. 
 
Loft og oppforede tak 
Med unntak av etablering av ny boenhet og rømningskorridor berøres ikke øvrig loftareal av 
tiltaket.   
 
3.15.3 Informasjon og tilgjengelighet til branntekniske installasjoner 
Det skal være særskilt merking som gir rednings- og slokkemannskaper nødvendig informasjon 
for å løse sine oppgaver på en effektiv måte. Eksempler på nødvendig informasjon er 
henvisning til brannalarmsentral, sprinklersentral/stoppekran, vannkilder, særskilte farer for 
brannvesenet (f.eks. gass, brannfarlig stoff), m.m. Merking foretas i henhold til NS-ISO 3864-
serien [13]. 
 
3.15.4 Vannforsyning 
 
Tilgjengeligheten for slokkevann endres ikke av tiltaket. Da bygget i nyere tid har fått godkjent 
andre loftutvidelser forutsettes det at krav til slokkevann er ivaretatt.  
 
Følgende krav til slokkevann skal tilfredsstilles.  
Generelt gjelder at vannforsyning tas fra offentlig nett, normalt fra kum i vei/fortau. 
Vannkapasitet skal være minimum 50 l/s fordelt på 2 uttak. Brannkum eller hydrant må 
plasseres i en avstand mellom 25 og 50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. For store 
bygninger med flere angrepsveier i tillegg til hovedangrepsvei, bør det være 
brannkum/brannhydrant innenfor 50 meter fra inngangen til disse.  
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4 SPESIELT I FORHOLD TIL UTFØRELSESFASEN 

I henhold til TEK17 § 4-1 skal de ansvarlige prosjekterende og ansvarlig utførende, innenfor sitt 
ansvarsområde, fremlegge nødvendig dokumentasjon som skal gi grunnlag for hvordan 
igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og anlegg 
skal utføres på en tilfredsstillende måte, bl.a. for å ivareta branntekniske forhold. Det må 
dokumenteres at utførelsen er i samsvar med ytelseskrav, tegninger og beskrivelser. 
Dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen, må blant annet omfatte: 
a) Oppbygging (skjemategninger) av og funksjonalitet til branntekniske installasjoner, inklusiv 

oversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold 
b) Produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader) 

 

4.1 Sikring på byggeplass 

Erfaringene viser at faren for brann er større i byggefasen enn i driftsfasen. Dette gjelder særlig 
når bygget nærmer seg slutten på byggefasen, når de branntekniske installasjonene fortsatt 
ikke er idriftsatt. Det er av stor betydning at sikkerheten blir tatt vare på gjennom kontroll og 
vurdering av risiko, og at en vurderer tiltak som f.eks. døgnkontinuerlig vakthold for å hindre 
uønskede hendelser. 
 
Entreprenør og byggherre er ansvarlig for at brannsikkerheten på byggeplassen er ivaretatt. 
RIBr anbefaler allikevel at det utarbeides rutiner for: 

▪ Renhold på byggeplass 
▪ Lagring av brennbare bygningsmaterialer  
▪ Lagring av brannfarlig gass og væsker  
▪ Varme arbeider (bruk av acetylen og propan) 
▪ Bruk av byggtørker og annen bygningsoppvarming 
▪ Regulering av tillatelse til røyking/forbud mot røyking 
▪ Bruk av midlertidige kokesteder herunder sikring av bl.a. kaffetraktere etc. 
▪ Midlertidig utplassering av slokkeutstyr.  
▪ Håndslokningsutstyret skal være merket. 
▪ Tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet 
▪ Kontrollrunder også utenom normal arbeidstid 
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5 BRANNSIKRING I DRIFTSFASEN 

5.1.1 Eiers ansvar 
Etter PBL § 31-3 plikter eier å holde bygningen og installasjonene i slik stand at det ikke oppstår 
fare for skade for personer, eiendom eller miljø [1]. Dette betyr f.eks. at eier må sørge for at de 
branntekniske installasjonene fungerer som forutsatt. 
 

Iht. forskrift om brannforebygging §§ 4 og 5 skal eier av et byggverk blant annet kjenne kravene 
til brannsikkerhet som gjelder for byggverket [14].  

Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av bygget. Eier må 
sørge for at dokumentasjonen oppbevares på en betryggende måte og at den holdes oppdatert 
ved endringer i bruksforutsetning, eller ved fysisk utførelse, i løpet av byggverkets levetid. 

5.1.2 Brukers ansvar 
Iht. forskrift om brannforebygging § 11 skal den som har rett til å bruke et byggverk 
a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for 

byggverket 
b) unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin 

funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres 
c) informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller 

sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann 
d) ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre 

ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert. 

 

5.1.3 Spesielle forhold knyttet til bruk 
For at de branntekniske installasjonene skal fungere som forutsatt og for at personsikkerheten 
ikke skal forringes er det viktig at følgende forhold vies ekstra oppmerksomhet i den daglige 
bruken:  

• Rømningsveier og utganger må ikke blokkeres. 
• Rømningsveier og utganger skal kunne brukes hele året. 
• Slokkeutstyr må ikke blokkeres 
• Det må søkes om tillatelse til å oppbevare gass til det lokale brannvesen dersom 

mengder overstiger det som er angitt i Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndtering. [7]  

• Brannklassifiserte dører må ikke holdes åpne med kile, tau eller lignende 
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6 FRAVIKSBEHANDLING 

1.1. Bakgrunn og mål 
Ifølge VTEK, skal alle fravik fra preaksepterte ytelser dokumenteres ved analyse. Målet med 
analyse er å se om byggets utforming gir minst den sikkerhet som kreves etter TEK. 
 
Det er registrert 1 fravik fra VTEK i brannkonseptet for Prinsesseallén 23. Fraviket er dokumentert 
ved analyse i dette kapittelet. 

1.2. Registrert fravik 

Følgende fravik fra preakseptert ytelser er registrert: 
Tabell 1. Fravik 

Fravik nr. Beskrivelse 
1 Redusert høyde på rømningskorridor 

1.3. Analysemodell 

Fravikene omhandler kun sekundær rømningsvei fra loft. Fravikene anses som enkle og er ikke 
avhengig av andre forhold. Fravikene dokumenteres dermed med kvalitativ analyse. 

1.4. Kvalitativ analyse Fravik 1 
 
Førende funksjonskrav i TEK§11-14 Rømningsvei: 
Rømningsvei skal på en oversiktlig og lettfattelig måte føre til et sikkert sted. Den skal ha 
tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv 
rømning. 
 
 
VTEK angir ingen spesifikke krav til høyde til rømningskorridor. Kun krav om fri bredde.  VTEK 
§11-13, 7. ledd. Angir at "Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 meter. Unntak 
gjelder for fritidsbolig med én boenhet."   Minste krav på 2 m legges til grunn for videre 
vurdering. 
 
Rømningsvei vil kun benyttes ved brann i boenhetens underliggende plan, som umuliggjør 
rømning til svalgang. I evalueringsfasen anses det kun aktuelt med brann i en boenhet. Dvs. 
ved brann er det bare aktuelt at rømningsveien benyttes av en boenhet. For fritidsboliger kan 
dør og høyder i rømningsvei være lavere enn 2 m. Dette grunnet lav personbelastning og 
sjelden bruk. Rømningsvei på loft er kun sekundær og vil ikke benyttes som primær 
rømningsvei, eller til daglig bruk.  
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Figur 4 Gangpassasje på loft og tenkt plassering av ny rømningsstige 

 
Loftet er i dag utført med åpen gangpassasje på loft mot utvendig stige. Der takkonstruksjoner 
er av ubeskyttet treverk.  Stigen er ikke skjermet mot flammer og strålevarme. Dvs. dersom det 
branner i endeleiligheten er det en risiko for at stigen ikke kan benyttes og at personer ikke 
kommer seg videre ut fra loftsplanet. Ifb. tiltaket skal det etableres en utvendig rømningsstige 
på gavlvegg. Stigen fører helt ned til terreng. Fasade mot stigen i underliggende plan er av 
betong med stålkledning. Det er ingen åpninger i fasaden. Stigen vil dermed være svært god 
beskyttet mot flammer og strålevarme. Dagens evakueringspassasje har en høyde på ca. 1,5-
1,73 m. Etter endt tiltak vil det etableres en sikker rømningskorridor med ca. 10 cm bedre fri 
høyde (1,8 m). Rømningskorridoren kan også benyttes av de 2 eksisterende "godkjente" 
leilighetene på loft.  
 
Dagens beboere med atkomst til loft, er godt kjent med rømningsforholdene og passasjens 
høyde. En fri høyde på 1,8 m anses dermed ikke som problematisk. 
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Tiltaket vil gi en vesentlig økt bedring i rømningsforhold fra loft. 

• Det etableres en sikker rømningskorridor utført som egen branncelle. 

• Tilgjengelig høyde økes med minst 10 cm 

• Det etableres godkjent nød- og ledelys i korridoren 

• Det etableres en sikker og godkjent atkomst direkte til terreng. 

• Korridoren kan forlenges og benyttes av flere boenheter. 
 

6.1 Konklusjon 

Ny løsning vil gi vesentlig bedre sikkerhet vedrørende rømning fra loft. Ny løsning vil også gi 
bedre høyde sammenlignet med eksisterende situasjon. Den reduserte høyden anses ikke å gi 
noen komplikasjoner med hensyn på rømning. Valgt løsning anses i tråd med TEK. 
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