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Endring av viltloven, naturmangfoldloven mv. – ikrafttredelse 1. juni 2014 

 

1. Innledning 

Stortinget vedtok 11. februar 2014 lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og 

fangst av vilt (viltloven), lov 19. juni 2009 mr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) og enkelte andre lover. Vedtaket ble gjort etter forslag i en proposisjon 

til Stortinget om samme emne, jf. Prop. 161 L (2012-2013), og Innst. 113 L (2013-2014) fra 

Stortingets energi- og miljøkomité.  

 

Lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 28. mars 2014. Samtidig ble det bestemt at 

lovendringene skulle tre i kraft 1. juni 2014.  

 

Lovendringene omfatter for det første endringer i viltloven §§ 20 og 21. Disse endringene 

gjelder tiltak for utøvelse av jakt på en sikker og human måte.  De omhandler bl.a. bruk av 

kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt, ved avliving av fanget vilt og ved åtejakt, samt 

bruk av motorbåt ved ettersøk av påskutt sjøfugl. Bruk av kunstig lys og motorbåt ved 

ettersøk krever bl.a. at jegeren varsler/sender melding til politi og kommune. 

 

Videre innebærer lovendringene at det i naturmangfoldloven § 15 inntas et forbud mot unødig 

jaging av viltlevende dyr. Et forbud mot jaging fantes tidligere i viltloven, men bortfalt ved en 

inkurie da naturmangfoldloven ble vedtatt.  

 

Endelig er det vedtatt enkelte andre lovendringer som har til formål å klargjøre rettstilstanden.  

 

Nedenfor er de vedtatte lovendringene gjengitt. Deretter følger Klima- og  
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miljødepartementets kommentarer til de enkelte lovendringene. Nærmere informasjon om 

bakgrunnen for lovendringene, høringsinstansenes merknader m.m. finnes i Prop. 161 L 

(2012-2013) og Innst. 113 L (2013-2014). 

 

2. De aktuelle lovendringene 

   

I 

I lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt  gjøres følgende endringer:  

 

§ 20 tredje, fjerde og nytt femte ledd skal lyde: 

Bruk av selvskudd til felling av vilt er forbudt. Det samme gjelder bruk av kunstig lys i 

jaktøyemed, med følgende unntak:   

a) åtejakt på rødrev, når lyskilden er fast montert  

b) ettersøk av påskutt hjortevilt  

c) avliving av vilt som er fanget levende i felle  

 Ved ettersøk som nevnt i tredje ledd bokstav b har jegeren bevisbyrden for at 

påskytingen er lovlig. Jegeren skal varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av 

kunstig lys. Varsling skal skje før ettersøket tar til, med mindre det er umulig på grunn av 

forhold som ligger utenfor jegerens kontroll.    

Departementet gir nærmere forskrifter om de skytevåpen og den ammunisjon som det 

skal være tillatt å bruke under jakt, og om hvordan våpen og ammunisjon skal oppbevares og 

medbringes under jakt. Videre kan departementet ved forskrift gi nærmere bestemmelser om 

bruk av kunstig lys i tilfeller som nevnt i tredje ledd. Departementet kan også ved forskrift 

tillate at kunstig lys benyttes på andre arter enn rødrev og ved avliving av vilt i andre tilfeller 

enn nevnt i tredje ledd. 

 

§ 21 annet ledd skal lyde: 

  

Innen en avstand av 2 kilometer fra land, herunder holmer og skjær, er det forbudt å drive jakt 

fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.  Dette gjelder likevel 

ikke ved  ettersøk av påskutt sjøfugl i sjø når fartøyets hastighet ikke overstiger 5 knop. 

Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politi og kommunen om 

bruk av motor under ettersøket. Fylkeskommunen kan for bestemte områder og tidsrom øke 

eller minske avstanden.  

 

II 

 

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt  gjøres følgende endringer: 

 

§ 2-31 første ledd bokstav c skal lyde: 
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c. område og naturforekomst vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre    

vernevedtak som nevnt i  naturmangfoldloven § 77, 

 

§ 9-13 åttende ledd skal lyde: 

 

Gevinst ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter 

naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, 

er fritatt for skatteplikt.  

 

III 

 

I lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann  skal § 20 første ledd bokstav c 

lyde: 

 

c) må ha dispensasjon fra vernevedtak etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre 

vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, eller utføres som skjøtselstiltak etter 

naturmangfoldloven § 47;  

 

IV 

 

I lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold  skal § 9 tredje ledd lyde: 

 

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en 

aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, 

naturmangfoldloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av 

ettersøkshunder. 

 

 

V 

 

I lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk  skal § 2 annet ledd lyde: 

 

Lova gjeld sjølv om eit område er verna etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre 

vernevedtak som nemnt i naturmangfoldloven § 77, eller i plan etter plan- og bygningslova er 

lagt ut til andre formål enn landbruk, så sant ikkje anna følgjer av verne- eller planvedtaket 

eller av forskrifter knytt til vedtaket. 

 

VI 

 

I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i 

Finnmark fylke skal § 19 lyde: 

 

§ 19 Nasjonalparker på Finnmarkseiendommens grunn 

Grunn som Finnmarkseiendommen eier, kan legges ut som nasjonalpark etter reglene i 

naturmangfoldloven kapittel V. Ved utformingen av bruksregler skal det legges vekt på at 
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tradisjonell bruk kan videreføres. Finnmarkseiendommen og bruksrettshavere som berøres, 

kan kreve erstatning for økonomisk tap etter reglene i naturmangfoldloven § 50. 

 

VII 

 

I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift  skal § 23 annet ledd annet punktum lyde: 

 

Motorisert ferdsel eller flyging inn i område vernet i medhold av naturmangfoldloven kapittel 

V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, skal foregå i samsvar med 

fastsatte forskrifter om vern.  

  

VIII 

 

I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling gjøres følgende endringer: 

 

§ 14-1 første ledd skal lyde:  

Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn og for nærmere bestemte verneplaner etter 

naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77. 

 

§ 15-3 første ledd skal lyde: 

 

Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av 

andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan 

nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med 

mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder hvis 

reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan 

drives regningssvarende. Ved regulering av naturvernområder etter loven her skal kommunen 

betale erstatning etter skjønn i samsvar med naturmangfoldloven §§ 50 og 51. 

 

IX 

 

I lov 5. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner gjøres følgende 

endringer: 

 

§ 4 annet ledd skal lyde:  

I områder som er vernet etter naturmangfoldloven kapittel V eller eldre vernevedtak som 

nevnt i naturmangfoldloven § 77, og områder som er regulert til spesialområde, for eksempel 

til naturvernformål, bevaring eller sikringsområde for drikkevann, eller områder som inngår i 

særskilte planer eller vedtak etter § 7 første ledd nr. 3 og 4, gjelder de restriksjoner som følger 

av de konkrete verne- eller planvedtak i tillegg til loven. 

 

§ 11 tredje ledd skal lyde: 

Bestemmelsene om saksbehandling i naturmangfoldloven kapittel V gjelder for opprettelse av 

friluftslivsområder. 
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X 

 

I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold gjøres følgende endringer:   

 

 § 14 første og annet ledd skal lyde: 

Tiltak etter loven her skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser.  

        Ved vedtak i medhold av denne loven som berører samiske interesser direkte, skal 

det innenfor rammen som gjelder for den enkelte bestemmelse legges tilbørlig vekt på 

hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.  

 

§ 15 første ledd skal lyde: 

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel 

i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. 

Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås. 

 

§ 47 femte ledd skal lyde: 

Beslutninger om å iverksette skjøtselstiltak etter første og andre ledd er ikke enkeltvedtak 

Nåværende femte ledd blir til nytt sjette ledd. 

 

§ 70 første ledd skal lyde: 

Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven 

medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige treffe 

rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.  

 

§ 77 første ledd skal lyde: 

Beslutninger om delegering av myndighet, forskrifter eller enkeltvedtak med hjemmel i 

bestemmelser som oppheves eller endres ved denne loven, står fortsatt ved lag inntil Kongen 

bestemmer annet. §§ 47 og 48 gjelder også for eldre vernevedtak. For en eier eller 

rettighetshaver som har fått områder vernet som nasjonalpark eller landskapsvernområde og 

der den ordinære fristen for å fremsette krav om erstatning ikke har gått ut 1. januar 2002, 

reguleres spørsmålet om erstatning av §§ 50 og 51 i denne lov. Kongen kan gi forskrifter med 

overgangsbestemmelser for tilpasning fra tidligere lovgivning til loven her. 

 

 

3. Departementets merknader til lovendringene 



Side 6 

 

 

Til endringene i viltloven § 20  

Endringene i tredje ledd innebærer at det innføres nye unntak fra forbudet mot bruk av 

kunstig lys i jaktøyemed. Unntaket i bokstav a) er delvis sammenfallende med dagens 

bestemmelse om bruk av kunstig lys under åtejakt på rødrev, men innebærer at det ikke lenger 

er et vilkår for å kunne bruke kunstig lys at lyskilden er fast montert på husvegg. Det er 

tilstrekkelig at lyskilden er fast montert, for eksempel på tre eller stolpe. Unntaket i bokstav b)  

innebærer at jegeren kan bruke kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt. Med ”ettersøk” 

menes her den omfattende, etterfølgende ettersøksfasen som finner sted dersom man ikke 

finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet 

etter at skuddet er avfyrt. Begrepet ”hjortevilt” omfatter artene elg, hjort, villrein, rådyr og 

dåhjort.  Bestemmelsen i bokstav c) innebærer at det også kan benyttes kunstig lys ved 

avliving av vilt som er fanget levende i felle. 

 

Etter fjerde ledd har jegeren bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Videre er det et vilkår 

for bruk av kunstig lys under ettersøk at jegeren varsler politi, jaktrettshaver og kommunen 

om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til, med mindre varsling er praktisk umulig pga. 

forhold som ligger utenfor jegerens kontroll. Som eksempel der varsling kan være umulig kan 

nevnes at jegeren befinner seg i et område uten mobildekning. I slike tilfeller kan varsel gis i 

etterkant i stedet. Dersom jegeren derimot ikke får varslet fordi vedkommende har glemt å ta 

med seg mobiltelefon, vil det ikke være adgang til å bruke kunstig lys. 

Jaktrettshaver vil normalt være grunneier, men ikke alltid. Grunneier kan for eksempel ha leid 

bort sin jaktrett eller overdratt den på annen måte. Det er ingen formkrav til varslingen.  

Endringene i femte ledd innebærer en hjemmel for departementet til å gi nærmere 

bestemmelser i forskrift om bruk av kunstig lys i de tilfellene som er nevnt i tredje ledd. 

Videre kan det gis forskriftsbestemmelser som åpner for bruk av kunstig lys under åtejakt på 

andre arter enn rødrev, og ved avliving av vilt i andre tilfeller enn de som er nevnt i tredje 

ledd.  

 

Til endringene i viltloven § 21  

Endringen i annet ledd innebærer at det innføres et unntak fra forbudet mot å drive jakt fra 

motordrevet fartøy innen en avstand av to kilometer fra land. Unntaket gjelder ettersøk av 

påskutt sjøfugl i sjø. Med ”sjøfugl” menes fugler med en sterk marin tilknytning, slik som 

arter av skarver, andefugler, vadere og måker, som det er åpnet for jakt på. Med ”sjø” menes 

et område av saltvann, ikke ferskvann. Det er et vilkår at fartøyets hastighet ikke overstiger 

fem knop.  

 

Jegeren har bevisbyrden for lovlig påskyting og skal snarest varsle politiet og kommunen om 

bruk av motor. ”Snarest” innebærer at det ikke er noe absolutt krav om varsling skjer før 

ettersøk med motordrevet fartøy tar til. Varsling kan om nødvendig skje i etterkant, for 

eksempel der jegeren ellers risikerer å tape fuglen av syne. Det er ingen formkrav til 

varslingen. 
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Der ettersøket resulterer i avliving vil adgangen til å benytte motordrevet fartøy også omfatte 

innhenting av avlivet fugl. 

 

Til endringer i skatteloven § § 2-31 og 9-13  

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringer i vannressursloven § 20   

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringen i hundeloven § 9  

Bestemmelsen slår i dag fast at en hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller 

prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når 

dette ikke er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og 

prøving av ettersøkshunder. Endringen i § 9 klargjør at den beskrevne bruken av hund, i 

tillegg til å ikke stride mot viltloven eller regler om båndtvang, heller ikke må stride mot 

naturmangfoldloven. Blant bestemmelsene i naturmangfoldloven er særlig §§ 6 og 15 

relevante.  

 

Til endringen i skogbruksloven § 2 

Endringen er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringer i finnmarksloven § 19   

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringer i reindriftsloven § 23 

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringer i plan- og bygningsloven §§ 14-1 og 15-3  

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringer i markaloven § § 4 og 11 

Endringene er en følge av at naturmangfoldloven har erstattet den tidligere naturvernloven og 

innebærer ingen realitetsendring. 

 

Til endringen i naturmangfoldloven § 14  
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Endringen i første ledd innebærer at det klargjøres at bestemmelsen om avveining mot andre 

viktige samfunnsinteresser, gjelder for tiltak etter naturmangfoldloven, ikke andre lover.  

Det samme gjelder for endringen i annet ledd om vektlegging av hensynet til naturgrunnlaget 

for samisk kultur. 

 Endringen av ordlyden ”vedtak i eller i medhold av” til ” vedtak i medhold av” er av språklig 

art og innebærer ingen materiell endring. Formuleringen dekker alle vedtak som fattes i 

medhold av naturmangfoldloven, herunder vedtak fattet med hjemmel i forskrift med 

hjemmel i loven. 

 

Til endringen i naturmangfoldloven § 15  

Endringen i naturmangfoldloven § 15 første ledd innebærer at det inntas et uttrykkelig forbud 

mot unødig jaging av viltlevende dyr. Formålet er å reetablere den rettslige beskyttelsen av 

viltet som fulgte av den tidligere § 3 i viltloven med sitt forbud mot å ”jage” vilt. Med 

”jaging” menes å påvirke fredet vilt på en slik måte at det endrer retning eller fart i forhold til 

dets normale frie bevegelse. Begrepet forutsetter at påvirkningen er av et visst minste omfang, 

og av en viss minste varighet. Det kreves ikke fellingshensikt.  

Det er ”unødig” jaging som rammes. Vurderingen av om en aktivitet innebærer unødig jaging 

må gjøres bl.a. ut fra dyrevelferdshensyn, vedkommendes behov for å gjennomføre den 

aktuelle aktiviteten og hvorvidt en mer skånsom fremgangsmåte kan benyttes.  

Forbudet mot unødig jaging begrenses av naturmangfoldloven § 15 annet ledd som slår fast at 

bestemmelsene i § 15 første ledd ikke er til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet 

eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6. 

Det vises for øvrig til den nærmere omtalen av hvordan bestemmelsen skal forstås i pkt. 3.2 

og 3.4. 

 

Til endringen i naturmangfoldloven § 47  

Endringen i § 47 innebærer at det presiseres at beslutning om at forvaltningsmyndigheten for 

verneområder skal gjennomføre skjøtsel, ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.  

 

Til endringen i naturmangfoldloven § 70  

Endringen i § 70 gjelder oppretting av en ren inkurie og innebærer ingen endring i 

bestemmelsens innhold. 

 

Til endringen i naturmangfoldloven § 77  

Endringen i § 77 innebærer at det presiseres at naturmangfoldloven § 47 om skjøtsel av 

verneområder gjelder for eldre vernevedtak. Med ”eldre vernevedtak” menes vernevedtak fra 

tiden før naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009. 

 

 

 

Med hilsen  
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Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage 

Vedlegg 

1 Brannteknisk dokumentasjon Vistdal bofellesskap 

2 Brannteknisk dokumentasjon Vistdal skole og barnehage 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

 

Saksopplysninger 

Brannsjefene har med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. av 14.juni 2002 pålagt eier 

av brannobjekt Vistdal bofellesskap og brannobjekt Vistdal skole og barnehage å oppgradere 

objektene ihht de individuelle branntekniske dokumentene utarbeidet 2012. De branntekniske 

dokumentene, også enkeltvis kalt brannsikkerhetsstrategi, er rapport på sikkerhet ved brann. 

Brannsikkerhetsstrategien inneholder brannplaner samt beskrivelse og bevis (verifikasjon) på at 

hovedutformingen av bygningen tilfredsstiller funksjonskravene gitt i TEK. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap stiller krav til eier av brannobjekt å oppgradere sikkerhetsnivået i 

eldre bygninger til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en 

praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre 

risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike, jfr §2-1 Forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn brannforebyggende.  

 

 



Vistdal bofellesskap 

Bofellesskapet er i dag ikke sykehjem/institusjon, men bolig for ca. 4 personer. Personene som bor her 

er i stand til å rømme på egen hånd, men erfaringsmessig bruker eldre mer tid til rømning. En slik 

bolig vil klassifiseres som risikoklasse 6. 

For å oppgradere brannsikkerheten ved Vistdal bofellesskap er det skissert 2 løsninger.  

 

1. Eksisterende brannsikkerhetsstrategi har lagt til grunn at man installerer sprinkleranlegg samt 

gjør noen byggetekniske grep. Et sprinkleranlegg forutsetter tilstrekkelig vannmengde og trykk 

i nærmeste kum.  Det er usikkert hvordan vannkapasiteten er i området. Erfaringsmessig er 

ikke røranleggene dimensjonert for slike mengder vannuttak. Pga. 1-sides vannforsyning vil 

brannsikkerheten ikke være tilfredsstillende ved hendelser som rørbrudd o.l.   

Kostnadsanslag: Kr 1 200 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging.   

 

2. Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses.  Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

Det er mest hensiktsmessig for bygningens funksjon og tryggest for beboerne at det gjøres 

bygningsmessige tiltak skissert i løsning 2. Da er man ikke sårbar i situasjoner da vannforsyningen av 

ulike årsaker ikke er operativ.  

 

Vistdal skole og barnehage 

Vistdal skole og barnehage har 3 byggetrinn fra 1954 og frem til 1997, og har fra 1 til 4 etasjer. 

Eksisterende brannsikkerhetsstrategi har listet opp mange generelle funksjonskrav i dokumentet. Det 

er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må utbedres ved 

dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette medfører at kommunen må 

gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak ihht brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra 

brannsjefen.  

Det tas høyde for at innleid konsulent og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

Vurdering 

Nesset kommune er som eier av brannobjekt ansvarlig for brannsikkerheten og skal sørge for at 

bygget, utstyr og vedlikehold samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. For å opprettholde drift i 

Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage må brannsjefen oppheve sine vedtak om utbedring. 

Eier må derfor først utbedre bygningene ihht dokumentasjonen som foreligger.  

Om kommunen ikke følger opp kan brannsjefen i kraft av sin myndighet ta i bruk reaksjonsmidler. Det 

vil bety at skal byggene være i drift må utbedringene utføres ellers kan brannsjefen stenge disse. 

Slik rådmannen ser det, bør det ut i fra kostnadene som er skissert vurderes fremtidig bruk av 

bygningene, spesielt bør dette vurderes i forhold til Bofellesskapet.     



Økonomiske konsekvenser 

For Vistdal bofellesskap er det behov for kr 800 000 på investeringsbudsjett for prosjektering, 

utbedring og prosjektoppfølging. 

For Vistdal skole og barnehage er det behov for kr 300 000 på investeringsbudsjett for prosjektering, 

utbedring og prosjektoppfølging. 

Investeringsutgiftene må for inneværende år legges frem i korrigert budsjett og videre inn i 

økonomiplan for 2015 – 2018. 

  

 

Betydning for folkehelse 

Avgjørende for brukerne trygghet og helse, samt kommunens drift i overnevnte objekt. 



Brannobjekt:
GID 1543 /99/4
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Forord

Denne rapporten/ strategien skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og
utføres ut fra hensyn til at tiltaket oppfyller tekniske krav (TEK 2010) til
sikkerhet.

Brannsikkerhetsstrategien må følges for den videre detaljprosjektering (nivå B)
for alle fag - tradisjonell fagdeling (ARK, RIB, RIV, RIE, LARK etc.). Ev. avvik fra
strategien skal dokumenters og ev. erstattes med andre kompenserende tiltak.

Tiltakshaver må også sørges for at det gjennomføres kvalifisert kontroll på at
krav i nivå A følges opp i nivå B og C.

Når brannobjektet tas i bruk, må ikke driftsfasen (nivå D) være i strid med
forutsetningene som er satt i nivå A og/ eller svekke konstruksjoner som er bygd
etter nivå B-C

Organisatoriske tiltak der brukerne gjennom øvinger lærer å bringe seg selv og
andre i sikkerhet, vil være med på å øke personsikkerheten. Det er også viktig at
det gjennomføres regelmessig kontroll på at brannteknisk utstyr og
rømningsveier er intakte.
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A.0 DEFINISJON AV OPPDRAG

Brannobjekt: GID 1543/99/41/0/0; Nesset kommune

Eier: Nesset kommune;
Organisasjonsnummer: 864 981 062

3S Prosjekt AS har på oppdrag fra oppdragsgiver utarbeidet en rapport:
”Brannsikkerhetsstrategi – nivå A” for ovennevnte brannobjekt.

A.0.1: Omfang av oppdraget :
Branndokumentasjonen er delt opp i fire/(fem) nivåer (jf. fig. A.1.1), der nivå A
og C omhandler byggefasen. Nivå D/E omhandler henholdsvis bruk.

Brannsikkerhetsstrategi – nivå A :
Brannsikkerhetsstrategien er en rapport for sikkerhet ved brann. Rapporten skal
inneholde brannplaner samt en beskrivelse og bevis (verifikasjon) på at
hovedutformingen av bygningen tilfredsstiller funksjonskrava gitt i TEK.

Fig. A.0.1: Skisse som viser hvordan branndokum entasjonen bør bygges opp og ajourføres for å
kunne ivareta brannsikkerheten på et bygg. En brannsikkerhetsstrategi tilhører toppen av
pyramiden (rød sone).
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Omfanget av rapporten blir tilpasset brannobjektet. Funksjon, kompleksitet og
risikovurdering i bygget vil være avgjørende faktorer. Viktige hovedområder i
nivå A vil være

� Sikker rømning for brukere av objektet.
� Begrensing av brannspredning fra arnested til resten av bygget.
� Begrense mulig brannpåvirkning mellom brannobjekt og omgivelser.

Detaljprosjektering – nivå B (dette nivå et er ikke en del av vårt oppdrag):
De enkelte prosjekterende for alle fag, må utarbeide en dokumentasjon på at
ytelsesnivåer oppfyller brannsikkerhet sstrategien i nivå A. I forhold til
driftsfasen, må PRO i detaljprosjekteringen, også ta hensyn til andre nødvendige
sikringstiltak/ installasjoner som er planlagt, jf. da f.eks. forsikringsselskapenes
sikkerhetsforskrifter, etc.

Dokumentasjonen på nivå B vil omfatte tegninger, beskrivelse og beregninger/
godkjenningsdokument for bygnings- og installasjonsdeler. Denne
dokumentasjonen skal være underlag for de utførende.

A.0.2: Utgangspunkt og mål for oppdraget:
Brannsikkerhetsnivået er basert på minimumskrav i TEK10 som trådte i kraft
1.7.2010.

TEK § 1-1. Formål:
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekter es og utføres ut fra hensyn
til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller
tekniske krav til sikkerhet , miljø, helse og energi.

I TEK 10 § 11-1 Sikkerhet ved brann står det:

(1) Byggverk skal prosjekteres og utfø res slik at det oppnås tilfredsstillende
sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,
for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

(2) Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og
for effektiv slokkeinnsats.

(3) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten
for brannspredning til andre byggverk blir liten.

(4) Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre
vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres slik at
sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige
samfunnsinteresser blir liten.

§1 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) beskriver
hovedmålet med alt brannvern i Norge – det å redde liv.

D
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Med dette utgangspunktet vil brannsikke rhetsstrategien i brannobjektet bli
vurdert gjennom denne rapporten.

Eier sitter med et særlig ansvar (jf. bl.a. FOBTOT, internkontrollforskriften) for
at brannsikkerheten ivaretas og at alle faser i branndokumentasjonen er
ivaretatt. Et brannobjekt blir også svekket i brukerfasen (nivå D/ (E)) dersom de
organisatoriske forhold ikke er ivaretatt.
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A.1 BESKRIVE LSE AV BRAN NOB JEKTE T

Fig. A.2.1: Kartutsnitt som viser GID 1543/99/41 Kilde: GISLINK
Brannobjektet som omfa ttes av denne strategien er merket på kartet.

Bofellesskapet er bygd i 1976. Ut i fra gml tegninger er bygget bygd om. Ved
befaring er det registrert følgende:
Bofelleskapet har ni sengerom(hybler), og en leilighet. Ellers er det dagligstue,
kontor, kjøkken, bad og lager.

Eksisterende tegningsmateriell og plan er fra arkitekt i.ht. tegningsliste :
Tegn. nr Tegning Målestokk Dato Rev. Dato
0000 Plan 1 etg 1:150 16.08.07 15.04.08

Bygningsmassesom
omfattesavstrategien
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Diverse annet tilgjengelig tegningsmateriell/ dokumentasjon :

Forutsetningene som ligger til grunn for brannsikkerhetsstrategien:

Bruksområde eller virksomhet 1. etasje: Bofelleskap
Loft: Lager

Jf. også kap. A.3

Persontall (maks.
dimensjonerende):

40 personer. Dette inkluderer beboere, ansatte og
gjester.

Antall etasjer:

Areal (bruttoareal)

1 etasje (tellende etasjer) Jf. ellers A.3

1. etasje: 674 m 2

Brannenergi Jf. kap A.5

Spesielle rom:
Arkiv
Rom med røyksensitivt utstyr

Ikke oppgitt spesielle krav.

Ev. spesiell risiko (aktiviteter
eller lagring av brannfarlige
varer etc.)

Ikke oppgitt

Forhåndskonferanse: Ikke avholdt – eksisterende bygg

Brannvesenets innsatstid

Tilgjengelighet og atkomst for
brannvesenets høyderedskaper

Ikkeoppgitt

Jf. egne krav fra brannmyndighetene

Særskilt brannobjekt Ikke oppgitt

Kulturminneloven Ikke aktuelt

Planlagt/ eksisterende
tekniske
sikkerhetsinstallasjoner:

Ingen forhåndskrav – krav satt i denne
brannsikkerhetsstrategien

Plassering i forhold til
nabobebyggelse Avstand til nabobygg > 40 m
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Spesielle forhold knyttet til
detaljprosjektering og utførelse

Brannsikkerhetsstrategien må følges.

Spesielle forhold knyttet til
bruk

Ingen. Bruksområdet er beskrevet i denne
strategien.

Brannstatistikk (2004-2008)
(oppdatert 19.5.2009)
Kilde: Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)

De hyppigste årsakene til bygningsbranner er av
Direktoratet listet opp slik:

Ukjent 22,95 %
Åpen ild 22,39 %
Elektriske årsaker 20,40 %
Feil bruk av el-utstyr 14,37 %
Påsatte branner 11,75 %
Selvtenning 3,62 %
Annet 2,91 %
Lynnedslag 1,06 %
Eksplosjon 0,54 %

Ev. lokale rammebetingelser:
Kommuneplan/ Reguleringsplan/ Plan- og bygningslov:
3S Prosjekt har IKKE sjekket opp om tiltaket strider mot arealdelen til kommune-
planen.
Vi finner heller ikke om det er noen gjel dene reguleringsplane n for området inne
på Orkide-basen. Vi har heller ikke fått tilsendt noe planer som gjelder for
området. Jf. ellers våre oppdragsvilkår.

Alle tiltak som skal til for å bringe brannobjektet i samsvar med denne
brannsikkerhetsstrategien, er generelt søknadspliktige tiltak etter plan- og
bygningsloven sine bestemmelser.

Fig.A.2.2:

Tekniskeinstallasjonerkangi slokke� og
redningsmannskaperbedretid.

Sikkerhetentil rømningvil i rapportengenereltikke
baseresegpåhjelp fra brannvesenetsin innsats.
Brannobjektetskali segselvha innretningersomgjørat
rømningennormaltgåruproblematisk.

Gjennomtilfredsstillendecelleinndelingskalbrannen
holdesmestmuligbegrensetvedarnestedet.
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Dokumentasjoskrav (gjelder generelt alle kap):
Eier ved PRO må dokumentere planlagte materialvalg.. Likens må UTF levere
dokumentasjon på de produkter som er benyttet i bygget. Dokumentasjonen skal
legges fram som en del av FDV-dokumentasjonen og inngå som underlag for
selve branndokumentasjonen og ferdigattest. Krav om FDV-dokumentasjon er
bl.a. hjemlet i pbl. § 21-10.

Eier har ansvar for å dokumentere at sikkerheten ivaretas i driftsfasen.
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A.2 RISIKOKLASSE R

Risikoklasse etter TEK § 11-2:
Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal
byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, plasseres i risikoklasser .

Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre
rømning og redning ved brann.

Virksomhet som tradisjonelt faller i en risikoklasse kan unntaksvis , og etter
særskilt vurdering , plasseres i en lavere risikoklasse dersom det er få mennesker
i byggverket og byggverket er tilrettelagt for rask og enkel rømning og redning.

Vurderingen må gjøres av ansvarlig pr osjekterende og må være begrunnet og
dokumentert.

Vår vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med følgende virksomhet som fører til følgende
aktuelle risikoklasser:
- Bofellesskap

Vurdert risikoklasser er sjekket ut gjennom følgende tabell:

Risikoklasse Byggverk kun
beregnet for

sporadisk
personopphold

Personer i
byggverk kjenner
rømningsforhold,

herunder
rømningsveier,

og kan bringe seg
selv i sikkerhet

Byggverk
beregnet for
overnatting

Forutsatt bruk av
byggverk

medfører liten
brannfare:

1 Ja Ja Nei Ja
2 Ja/nei Ja Nei Nei

3 Nei Ja Nei Ja
4 Nei Ja Ja Ja
5 Nei Nei Nei Ja
6 Nei Nei Ja Ja

Boliger for eldre det det ikke kan forventes at alle kan bringe seg selv i sikkerht.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen.:
Ut i fra ovennevnte er det følgende risikoklasse(r) for brannobjektet:

Risikoklasse (-r) - RKL:
(jf TEK § 11-2)

1. etasje: RKL 6
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A.3 BRAN NKLASSE

(TEK § 11-3)
Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse,
samfunnsmessige interesser og miljø, skal byggverk, eller ulike deler av et
byggverk, plasseres i brannklasser.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med virksomhet og risikoklasse som er beskrevet
under kap A.2-A.3.

Dette er et bofelleskap for eldre mennesker som kan ha problemer med å
komme seg selv i sikkerhet. Konsekvensen ved brann vurderes derfor middels
for dette bygget.

Loftet er vurdert som en ikke tellende etasje. Vi har ikke mottatt plan- eller
snittegninger av loftet. I følge våre opplysninger er det kun tilgang til loftet
gjennom loftsluke fra en bod og at loftet kun blir brukt til lager (ikke hoveddel).

Tellende etasjer (jf. også A.1):
Etasje Areal

(bruttoareal)
Virksomhet Tellende

etasje
1. etasje 674 m 2 Bofelleskap Ja

2. etasje xxxxx m 2 Lager Nei

Tabell A.3.1: Areal og virksomhet

Det er ikke planlagt noen unormal bruk av dette brannobjektet og ser da ingen
grunn til å vurdere bygget strengere enn de minimumskrav TEK legger opp til.

Brannklasse 1 er valgt for hele bygget/ deler av bygget i henhold til følgende
tabell (jf. § 11-13 tabell 1)
Risikoklasse Etasje

1 2 3 og 4 5 eller flere
1 -
2 BKL 1
3 BKL 1
4 BKL 1
5 BKL 1
6 BKL 1

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
Følgende brannklasser skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å
sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Brannklasse: Kravet til brannklasse bestemmes i utgangspunktet ut
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(jf TEK § 11-3) i fra risikoklasse og antall etasjer i brannobjektet. Alle
måleverdige plan som inneholder hoveddel, skal
medregnes i etasjeantallet.

Ut i fra det som foreligger av dokumentasjon for dette
brannobjektet, har vi valgt å se bygningsmassen med
maks 1 etasje. Dette gir et krav om:

BKL 1 Gjelder for 1. etasje

Brannklassen innebærer liten konsekvens for at en
brann kan føre til skade på liv, helse,
samfunnsmessige inte resser og miljø.
Dette er et bofelleskap for eldre mennesker som kan
ha problemer med å komme seg selv i sikkerhet.

Brannklasse Konsekvens

1 liten

2 middels

3 stor

4 særlig stor

Følgende ytelser må minst
være oppfylt:

1.
Byggverk plasseres i brannklasse 1, 2 eller 3 etter
tabell 1 avhengig av aktuell risikoklasse og antall
etasjer, med unntak som gitt i nr. 3-7.
2. – 7.
Uaktuelt
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A.4 BÆRE EVN E OG STABILITET VED BRAN N

(Jf. TEK § 11-4)
Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner, er å
oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet
brannpåkjenning. Dette skal føre til at byggverket ikke styrter sammen under
brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for
rømning og redning

Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal det
medregnes termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet som
kan forventes i byggverket.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med brannklasse som er beskrevet under kap A.3.

Bygningsdelers brannmotstand bestemmes generelt ut fra byggverkets
brannklasse som en følge av konsekvensen av en svikt i bygningsdelen.

Det er ikke planlagt noen unormal bruk av brannobjektet og det er da ingen
grunn til å vurdere bygget strengere enn de minimumskrav TEK legger opp til.

Spesielle krav for brannobjektet:
Ingen – preaksepterte minimumskrav brukes.

Vurdering av brannenergi:
Ut i fra normale parametere som er brukt i vurderingen i Norge, ligger
brannenergien på 50-400 MJ/m 2. Vi har ikke fått opplyst om at det skal være
spesiell møblering, inventar etc. som rokker på denne vurderingen.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen.:
Følgende krav (Jf. VTEK § 11-4 tabell 1) legges til grunn bæreevne og stabilitet
til grunn for prosjektering og utførelse:

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de
enkelte delene av byggverket, har tilf redsstillende sikkerhet med hensyn til
bæreevne og stabilitet.

(2) Ved dimensjonering for tilfredsstillend e bæreevne og stabilitet ved brann skal
det medregnes termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet
som kan forventes i byggverket.

Brannenergien er satt til:
Brannenergien til objektet er satt ut fra erfaringspar ametere for bruksområder
som er omsøkt:

Spesifikk brannbelastning: 50-400 MJ/m2
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(3) Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stab ilitet i minimum den tid som er
nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Generelle krav TEK § 11-4: BKL 1 BKL 2 Merknader:

Bærende hovedsystem:
R 30
[B 30]

R 60
[B 60]

Preaksepterte
krav følges

Sekundære, bærende
bygningsdeler, etasjeskillere
og takkonstruksjoner som ikke
er del av hovedbæresystem
eller stabiliserende

R 30
[B 30]

R 60
[B 60]

Preaksepterte
krav følges

Trappeløp -
R 30
[B 30]

Utvendig trappeløp, beskyttet
mot flammepåvirkning og
strålevarme

-

R 30 [B 30]
eller
A2-s1,d0
[ubrennbart ]

Tabell A.4.1
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Preaksepterte ytelser:
For bæresystem i byggverk i
brannklasse 1 og 2 må følgende
ytelser minst være oppfylt:

1.
Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk
må være i samsvar med tabell A.4.1 med unntak som
angitt i nr. 3 til 6.
2.
Branncellebegrensende konstruksjoner må
understøttes av bærende konstruksjoner med
tilsvarende eller høyere brannmotstand.
3. – 5.
Uaktuelt

6
I byggverk uten loft eller med loft som bare kan
benyttes som lager, kan takkonstruksjon oppføres
uten spesifisert brannmotst and, forutsatt at denne
ikke har avgjørende betydning for byggverkets
stabilitet i rømningsfasen, og ett av følgende kriterier
er til stede:
a. Takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan

med branncellebegrensende bygningsdel
dimensjonert for tosidig brannpåkjenning.

b. Byggverket er i brannklasse 1 og alle
materialer i takkonstruksjonen, inkl. isolasjon,
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart
materiale].

c. Byggverket er i brannklasse 1 og
takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med
kledning K210 B-s1,d 0 [K1]. Byggverk i
risikoklasse 4 kan ha kledning K210 D-s2,d0
[K2]. Isolasjonen må tilfredsstille klasse
A2-s1,d0 [ubrennbart materiale].

Tabell A.4.1

(4) Uaktuelt

(5) Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én
etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende
bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde
personer og husdyr i og på byggverket.

Preaksepterte ytelser:
For sekundære konstruksjoner
og konstruksjoner som bare er
bærende for én etasje, eller
for tak, må følgende ytelser
minst være oppfylt for
byggverk i brannklasse 1, 2 og
3:

1.
Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i
brannklasse 1 og 2 må være som angitt i tredje ledd
(3).

2. – 3.
Uaktuelt

”Jf. ellers andre krav i TEK
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A.5 SIKKERH ET VED EKSPLOSJON

(Jf. TEK § 11-5)
Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres
og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerhet og bæreevne
opprettholdes på et t ilfredsstillende nivå.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Brannklasser er beskrevet under kap A.3.

Vi har ikke opplysninger om rom med eksplosjonsfare.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen.:

I forbindelse med krav til sikkerhet ved eksplosjon, har bygget innretninger som
krever tiltak:
Krav om tiltak? JA NEI
Jf. begrunnelse under vår vurdering og begrunnelse.

Jf. ellers brannplaner.
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A.6 TILTAK MOT BRAN NSPREDNIN G MELLOM
BYGGVE RK

(Jf. TEK § 11-6)
Avstanden mellom et byggverk som brenner og nabobyggverk er avgjørende for i
hvilken grad nabobyggverket vil være true t av brannen. Faren for spredning av
brann fra et byggverk til et annet er normalt til stede når avstanden mellom
byggverkene er mindre enn 8,0 m.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Forutsatt brannenergi er beskrevet under kap A.4.

Avstand til andre bygg i området er >40 m. Ingen krav til brannvegg mot andre
bygg.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen.:

(1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for
personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke kan føre til urimelige store
økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser.

I forbindelse med tiltak mot branns predning mellom byggverk, stilles det
følgende krav:

Brannvegg JA NEI
Jf. begrunnelse under vår vurdering og begrunnelse.
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A.7 BRAN NSEKSJON ER

(Jf. TEK § 11-7)

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Forutsatt brannenergi er beskrevet under kap A.4.

Bygget er et bofelleskap og kommer under kategorien for boliger beregnet for
personer med behov for heldøgns pleie og omsorg.

Beboerne har ikke behov for å transporteres sengeliggende, og sikkerheten er i
varetatt uten seksjoneringsvegg.

Ved evakuering av bygget kan skolen som ligger ca 40m unna benyttes
oppholdssted for beboerne.

Generelle krav: Vurderinger og preaksepterte løsninger
Ansvarlig prosjekterende må
gjøre en særskilt vurdering av
behovet for seksjonering av
byggverk som representerer
særlig store samfunnsmessige
verdier .

Hvorvidt byggverket
representerer særlig store
samfunnsmessige verdier må
avklares med tiltakshaver eller
ansvarlig søker, og bør tas opp i
forhåndskonferanse med
kommunen.

Det foreligger ingen spesielle krav/ opplysninger om
dette i forbindelse med oppdragsgiver sin bestilling av
oppdraget.

Vi vurderer ikke denne skol en i den kategorien som de
generelle kravene her legger opp til.

Byggverk som representerer
store kulturhistoriske verdier
bør ha automatisk slokkeanlegg
uavhengig av areal. For ikke å
skade
konstruksjoner og inventar, kan
det være aktuelt å benytte
anlegg som bruker mindre vann
eller andre slokkemiddel enn
konvensjonelle sprinkleranlegg.

Ikke en aktuell problemstilling i dette bygget.

Brannalarmanlegg Må være et krav i den videre prosjekteringen

Sprinkleranlegg Må være et krav i den videre prosjekteringen

Røykventilasjon Røykventilasjon forutsetter normalt at branncellen
som skal ventileres ligger mot yttertak, slik at det kan
installeres røykluker for rask utlufting av branngasser.
Alternativet er mekanisk røykventilasjon som krever
kanaler med store tverrsnitt.



2011062BR/800/867� 01

20

Røykventilasjon er derfor best egnet i byggverk i én
etasje.

Krav til seksjonering i bygget? Vurderes i den videre prosjekteringen
Tabell A.7.1

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

I forbindelse med tiltak mot branns predning mellom byggverk, stilles det
følgende krav:

Seksjoneringsvegg JA NEI

Brannalarmanlegg JA NEI
Alternativt alarmanlegg

Sprinkleranlegg JA NEI
Røykventilasjon JA NEI
Røykventilasjon i trapper
Jf. begrunnelse under vår vurdering og begrunnelse.

STØRRELSE PÅ BRANNSEKSJON: (jf. krav i TEK §11-7 tabell 1)

Spesifikk brannbelastning i
MJ/m2.

Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering

Normalt Med
brannalarm-
anlegg

Med
sprinkler-
anlegg

Med brann-
ventilasjon

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 10 000
Tabell A.7.2: Med brannalarmanlegg menes i denne sammenheng anlegg i kategori 2, som gir
direkte varsling til en nødalarmeringssentral.
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A.8 BRAN NCELLE R

(Jf. TEK §11-8):
Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Brannceller
skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre
brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Brannklasse(-er) er beskrevet under kap. A.3. Ev. brannvegger og seksjonering
er beskrevet under henholdsvis kap A.6. og A.7.

Oppdeling i brannceller skal bidra til sikker rømning og redning, men skal også
bidra til å forsinke og begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke
oppstår unødig store materielle skader. Oppdeling i brannceller vil også bidra til å
lette slokkearbeidet.

Det er spesielt viktig å hindre brann- og røykspredning til rømningsveiene i den
tiden som skal være tilgjengelig for rømning.

Brannspredning mellom brannceller i ulike plan kan reduseres på følgende
måter:

Spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot/gesims og videre
til kaldt loft medfører at takfoten bør utføres som branncellebegrensende
konstruksjon for brannpåvirkning nedenfr a. Utlufting må da anordnes andre
steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand. Alternativt bør
det vurderes loftsrom uten lufting eller isolert skråtak (innredet loftsrom).

Jf. ellers brannplaner.
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Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen.:
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder
med ulik risiko for liv og helse og/eller ul ik fare for at brann oppstår, skal være
egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Generelle krav: Preaksepterte ytelser
Følgende rom, samling av rom
eller lokaler må være egne
brannceller: a. Rømningsvei

n. Store hulrom. Store hulrom må deles opp med
branncellebegrensende konstr uksjoner i areal på høyst
400 m2. Dette gjelder for eksempel hulrom under
oppforede tak og gulv. Branncelleoppdelingen må
korrespondere med brannce lleoppdelingen av bygget
for øvrig.
o. Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor
det er kabler som utgjør en brannenergi på mer enn
50 MJ pr.løpemeter hulrom/korridor.

q. Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei.
r. Kulvert som underjordisk transportgang,
kabelkulvert o.l.

Jf. brannplaner

(2) Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og
branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og
redning.

Følgende ytelser må minst være oppfylt:
Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller må ha brannmotstand i samsvar
med tabell A.8.1.

Krav i TEK § 11-8: BKL 1 BKL 2 Mernader
Branncellebegrensende
bygningsdel - generelt

EI 30
[B 30]

Preaksepterte
krav følges

Bygningsdel som omslutter
trapperom, heissjakt og
installasjonssjakter over flere
plan

EI 30
[B 30]

Fyrrom for sentralvarmeanlegg
eller varmluftsaggregat for
flytende og gassformig brensel.
Avhengig av innfyrt effekt, P,
som følger:

P < 50 kW- kun ytelse for
kledning/overflate
50 kW � P � 100 kW
P > 100 kW
Tabell A.8.1: Brannmotstand til br anncellebegrensende bygningsdeler
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Preaksepterte ytelser – dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel
Følgende ytelser må minst være
oppfylt

1
Dør og luke må ha samme brannmotstand som
konstruksjonen den står i og ha klasse Sa med unntak
som angitt i nr. 2 og 3.
2. Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende
vegg kan ha brannmotstand EI2 30-S a [B 30] med
mindre annet er angitt i tabell A.8.2.
3. Dør og luke som er klassi fisert etter NS 3919 [B 30,
A 60 etc.], og som dermed ikke har Sa-klassifisering,
må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å
oppnå tilstrekkelig røyktetthet
4. Uaktuelt

5. Selvlukkende dør må ha påmontert dørautomatikk
med mindre det er dokumentert at den manuelle
åpningskraften er maksimalt 20 N

6. Uaktuelt

7. C-klasse (C1–C5) velges ut fra forventede
påkjenninger og ønsket levetid.

Preaksepterte ytelser – vindu i branncellebegrensende bygningsdel
Følgende ytelser må minst være
oppfylt

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha
tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke
kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom
brannceller i ulike plan
Spredning av brann fra vindu
eller annen åpning i yttervegg til
fasade eller brennbart tak er
ofte en vanlig årsak til rask
brannspredning.

Det samme gjelder spredning av
brann fra underliggende vindu
til brennbar takfot eller gesims
og videre til kaldt loft som er
egen branncelle. Utlufting må
da anordnes andre steder, eller
det kan benyttes lufteventiler
med brannmotstand.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Sannsynligheten for brannspredning mellom
brannceller i ulike plan må reduseres på en av
følgende måter:

a. Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer
minst lik høyden til underliggende vindu og
utført med brannmotstand minst E 30, eller

b. Annenhver etasje utført med fasade minst
E 30, eller

c. Inntrukne fasadepart ier på minimum 1,2 m,
eller utkragede bygningsdeler med samme
brannmotstand som etasjeskiller minimum
1,2 m ut fra fasadelivet, eller

d. Byggverket har automatisk brannslokkeanlegg.
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Preaksepterte ytelser - forebygging av brannspredning via kaldt loft og oppforet
tak:
Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Uaktuelt

2. Branncellebegrensende vegg må føres ut i
takfoten, og takfoten tettes minst 1,8 m på hver side
av veggen med kledning K210 A2-s1,d0 (K1-A).

I andre byggverk som omfatter mer enn én
branncelle, bør kaldt loft eller oppforet tak oppdeles i
samsvar med underliggende brannceller.
Branncellebegrensende vegger på kaldt loft eller
oppforet tak bør da i størst mulig utstrekning
plasseres over branncellebegrensende vegger i
underliggende etasje. Veggene bør om mulig være
kontinuerlige gjennom alle etasjer og helt til
yttertaket, eller helst føres over yttertaket.

Byggverk med mer enn fire etasjer bør ikke utføres
med kaldt loft eller oppforet tak fordi
tilgjengeligheten for effektiv slokkeinnsats blir meget
begrenset.
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A.9 MATE RIALE R OG PROD UKTE RS EGENSKAPE R
VED BRAN N

(Jf TEK § 11-9)
Alle overflater i gulv, vegg og tak kan være med å påvirke brannforløpet inntil
det ev. blir full overtenning. Med overflate forstås det ytterste sjikt på en
bygningsdel. Ved brann vil derfor valg av overflater være avgjørende i forhold til
antennelse, varmeavgivelsen og røykutviklingen. En klassifisering vil gjelde
kombinasjon av overflaten og underlaget som denne er anbrakt på.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i
risikoklasse som er definert i kap A.3

Oppstillingsplasser for containere, søppelbeholdere o.l. må anordnes i god
avstand fra yttervegger, takutstikk mv. som kan antennes.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

OVERFLATER OG
KLEDNINGER

Brannklasse
1 2 3

Overflater i
brannceller som ikke
er rømningsvei

Overflater på vegger og i
himling/tak, og i sjakter
og hulrom

B-s1,d0 [In 1]

Overflater på golv Dfl -s1 [G]

Overflater i
brannceller som er
rømningsvei

Overflater på vegger og i
himling/tak

B-s1,d0 [In 1]

Overflater på golv Dfl -s1 [G]

Utvendige overflater

Overflater på
ytterkledning

D-s3,d0 [Ut 2]

Kledninger
Kledning i branncelle K210 B-s1,d0 [K1]

Kledning i branncelle
som er rømningsvei

K210 A2-s1,d0
[K1-A]

Kledning i sjakter og K210 A2-s1,d0
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hulrom [K1-A]
Tabell A.9.1B: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 6.

Preaksepterte ytelser - innvendi ge overflater og kledninger
Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Overflater og kledning er har tilfredsstillende
egenskaper m.h.t. antennelse, brann- og
røykspredning når det benyttes produkter med
branntekniske egenskaper som angitt i tabell 1A og
1B, med unntak gitt i nr. 2.
2. Uaktuelt

Preaksepterte ytelser - nedforet himling i rømningsvei
Nedforet himling i rømningsvei
må ikke bidra til økt fare for
brannspredning. Himling må
ikke falle ned på et tidlig
tidspunkt og dermed
vanskeliggjøre rømning og
redning

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på
begrenset brennbart underlag] og ha et
opphengssystem med dokumentert brannmotstand
minst 10 minutter for den aktuelle eksponering,

eller

2. Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller
klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A].

3. Overflater og kledning er i hulrom over himlingen
må ha minst like gode bra nntekniske egenskaper som
overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig.

Preaksepterte ytelser – isolasjon i konstruksjoner:
Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til uakseptabel utvikling og spredning av
brann og røyk i byggverk. Bruk av ubrennbar isolasjon som fyller konstruksjonen
helt vil gi den brannteknisk sikr este og mest robuste utførelsen.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Isolasjon som benyttes i tak med uspesifisert
brannmotstand, dvs. som ikke har dokumentert R-
klasse, jf. § 11-4, må tilfredsstille klasse A2-s1,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart].

Unntak gjelder i byggverk uten loft eller med loft som
bare kan benyttes som lager, forutsatt at
takkonstruksjonen ikke har avgjørende betydning for
byggverkets stabilitet i rømningsfasen og
takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med
branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert
for tosidig brannpåkjenning, jf. § 11-4 tredje og femte
ledd.

Øvrig isolasjon i konstruksjoner må også tilfredsstille
klasse A2-s1,d0 [ubrennbar t/begrenset brennbart]
med mindre annet er angitt i nr. 2 til 9.

2.-5. Uaktuelt

6. I byggverk i brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som
ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
[ubrennbart/begrenset br ennbart] benyttes på
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takkonstruksjoner som har dokumentert bæreevne
under brann (R-klasse i samsvar med § 11-4 jf. kap
A.8.4) og som tilfred sstiller klasse A2-s1,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart].

Med mindre den bærende takkonstruksjonen i seg selv
beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra
undersiden (for eksempel betongdekke), må den
brennbare isolasjonen legges på et underlag av
isolasjon av klasse A2-s1,d0 med tilstrekkelig tykkelse
til å isolere mot varmepåkjenning fra undersiden.
Isolasjonen må i tillegg væ re beskyttet på oversiden
av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart] som forhindrer
antennelse av og brannspredning i isolasjonen.

Alternativt til beskyttelse på oversiden kan isolasjonen
oppdeles i arealer på inntil 400 m 2.

7. Uaktuelt

8. Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
[ubrennbart/begrenset bre nnbart] kan benyttes som
utvendig isolering av yttervegger med unntak for i
byggverk i brannklasse 3 og i byggverk i
risikoklasse 6 forutsatt at det benyttes
isolasjonssystemer som er dokumentert ved prøving
etter SP Fire 105: Large scale testing of facade
systems eller tilsvarende.

Fasademateriale og isolasjon må prøves som en
enhet. Underlaget må ha branntekniske egenskaper
minst tilsvarende det som ble benyttet ved prøving.

9. Brennbar isolasjon base rt på cellulose- eller
tekstilfibrer o.l. kan benyttes i byggverk i
brannklasse 1 og boliger inntil 3 etasjer .
Isolasjonen må tilfredsstille Euroklasse E eller NT Fire
035 Building products: Flam mability and smouldering
resistance of loose-f ill thermal insulation.

Preaksepterte ytelser - utvendige overflater
Utvendige overflater kan bidra
til brannspredning i et byggverk
og mellom ulike byggverk.

Følgende ytelser må derfor mins
tvære oppfylt:

1. Utvendige overflater har tilfredsstillend e egenskaper
mht. antennelse, brann- og røykspredning når det
benyttes produkter med br anntekniske egenskaper
som angitt i tabell 1A og 1B, med mindre annet er
angitt i nr. 2 og 3.

2. Uaktuelt

3. Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner
betraktes på samme måte som utvendig overflate, og
må ha samme branntekniske egenskaper.
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Preaksepterte ytelser - taktekking
Taktekking kan bidra til
brannspredning i et byggverk og
mellom ulike byggverk.

Følgende ytelser må derfor
minst være oppfylt:

1. Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta].
Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater
kan uten ytterligere dokumentasjon antas å
tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta].
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A.10 TEKNISKE IN STALLASJON ER

(Jf TEK § 11-10)
1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke
øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik
prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette
omfatter også nødvendig tilførsel av vann , strøm eller signaler som er nødvendig
for å opprettholde installasjonens funksjon.

Vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i
risikoklasse som er definert i kap A.3

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og
bidrar til økt fare for brann- og røykspredning.

Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtr ekkskanalene må kunne rengjøres i hele
sin lengde for å redusere faren for antennelse og
brann.

I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

Preaksepterte ytelser - ventilasjonsanlegg
Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare materialer].

For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan
gjøres for små komponenter som ikke bidrar til
spredning av brann.

Unntak for småhus er angitt i nr. 4 og 5. For isolasjon
av kanaler vises til Preaksepterte ytelser - rør- og
kanalisolasjon.

Preaksepterte ytelser – vann- og avløpsrør, rørpostanlegg,
sentralstøvsugeranlegg o.l.
Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
må ha dokumentert brannmotstand med unntak som
angitt i nr. 2 og 3.

2. Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan
føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med
brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og
isolerte lettvegger med bra nnmotstand inntil klasse EI
60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med
tettemasse.
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Tettemasse må være klassi fisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for øvrig
3. Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110
mm kan føres gjennom murte og støpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse
EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med
tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har
tykkelse minst 180 mm.

Tettemasse må være klassi fisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret til
brennbart materiale må være minst 250 mm.

Preaksepterte ytelser – rør- og kanalisolasjon
Rør- og kanalisolasjon kan bidra
til rask brannspredning og
produksjon av store mengder
røyk. Følgende ytelser må
derfor minst være oppfylt:

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

2. Dersom den samlede eksponerte overflaten av
isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende
vegg- eller
himlingsoverflate gjelder følgende:

a. Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst
tilfredsstille klasse BL-s1,d0. Unntak gjelder isolasjon
på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til
og med 200 mm samt isolasjon på rør og kanaler som
er lagt i sjakt eller over nedforet himling med
branncellebegrensende funksjon, som minst må
tilfredsstille klasse CL -s3,d0.

b. Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i
risikoklasse 3, 5 og 6, og i byggverk i brannklasse 2
og 3 må minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0.

c. Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i
risikoklasse 1, 2 og 4, og i byggverk i brannklasse 1
må minst tilfredsstille klasse DL-s3,d0. Unntak gjelder
isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i
hulrom og bak nedforet himling med
branncellebegrensende funksjon, som minst må
tilfredsstille klasse CL-s3,d0.
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Preaksepterte ytelser – elektriske installasjoner
Kabler kan bidra til
brannspredning og produksjon
av store mengder røyk.
Følgende ytelser må derfor
minst være oppfylt:

1.
Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i
andre hulrom i rømningsvei med mindre

a. kablene representerer liten brannenergi (mindre
enn ca. 50 MJ/løpem eter hulrom), eller

b. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som
har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende
bygningsdel,
eller

c. himlingen har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller

d. hulrommet er sprinklet
2. Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca.
50 MJ/løpemeter korrido r/hulrom), kan føres
ubeskyttet gjennom rømningsve i. Dette er et spesifikt
unntak som gjelder kabler. Det kan ikke brukes som
begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann , må ha tilfredsstillende og sikker
strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant annet
strømforsyningen fra tavlerom til heissj akt, motordrevne røykluker, alarmgivere,
nødlysanlegg, dørautomatikk mv.

Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i nødvendig tid.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1.
Strømforsyning til installa sjoner som skal ha en
funksjon under brann og slokking må sikres

a. ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg,
eller

b. ved at kabler legges i innstøpte rør med
overdekning minimum 30 mm, eller

c. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon
og driftsspenning minst 30 minutter for byggverk i
brannklasse 1
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A.11 GENERELLE KRAV OM RØM NIN G OG
REDNIN G

(Jf TEK § 11-10)

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning.
Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

(2) Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden
som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en
tilfredsstillende sikkerhetsmargin.

(3) Brannceller skal ha slik form og innredning at varsling, rømning og redning
kan skje på en rask og effektiv måte.

(4) Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle skal være oversiktlig og
tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

(5) I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer,
skal det ikke kunne fore komme temperaturer , røykgasskonsentrasjoner eller
andre forhold som hindrer rømning.

(6) Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal
kunne leses og oppfattes un der rømning når det er bra nn- eller røykutvikling.

Differansen mellom tilgjengelig rømn ingstid og nødvendig rømningstid
er et uttrykk for sikkerhetsnivået og benevnes sikkerhetsmargin.

Ved beregning av rømningstider (verifikas jon ved analyse, jf. § 2-1 annet ledd
bokstav b) er det usikkerheter knyttet til alle inngående parametre eller
variabler, og dermed både til beregnet tilgjengelig rømningstid og beregnet
nødvendig rømningstid. Ved beregninger skal usikkerheter hver for seg og
samlet vurderes og dokumenteres av ansvarlig prosjekterende.

.

Usikkerheter i
beregningene må
legges til grunn ved
vurdering av hvilken
sikkerhetsmargin som
er nødvendig
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Vurdering og begrunnelse:
Rømning i byggverk kan deles i følgende tre faser:

forflytning innen branncellen det rømmes fra. Dette er ikke del av
rømningsveien.

• forflytning i korridor (rømningsvei).
• forflytning i trapperom (rømningsvei) til utgang

Den tiden det tar å rømme et byggverk vil være avhengig av menneskelige,
bygningsmessige og branntekniske forhold. Når rømningsveier skal planlegges og
dimensjoneres, er det derfor ikke bare bredde og lengde i rømningsveien som
har betydning for personsikkerheten.

I dette bygget som tilhører risikoklasse 6, må bruken av byggverket og
brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp ha stor betydni ng for sikkerheten
ved rømning. Risikoklassene fremgår av A.2 (TEK § 11-2), og skal legges til
grunn for prosjektering av rømningsforholdene

Ut i fra det brannplaner viser av brannceller, avstand i brannceller til
rømningsvei, og prosjektert bruk av bran nobjektet; vil dette legges til grunn for
den videre prosjektering under kap A.12 – A.15.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
I denne rapporten vil A.12-A.15 se på nødvendige minimale tiltak i forbindelse
med rømning for dette brannobjektet

Følgende legges til grunn i den vi dere strategien/ rapporten:

Følgende ytelser vil bli vurdert
under A.12- A.15

Det må vurderes om det er behov for spesielt utstyr
for å ivareta kravet om rask og sikker rømning og
redning av personer med funksjonsnedsettelse .
Behovet for utstyr vil være avhengig av type byggverk
og den interne beredskapen byggverket skal ha i
bruksfasen.

Eksempel kan være spesielt utstyr for alarm tilpasset
brukerne av byggverket og utstyr for å lette redning
via trapper. Se ellers § 11-12 annet og fjerde ledd.

Tilgjengelig rømningstid er tiden fra en brann oppstår
til forholdene blir kritiske . Nødvendig rømningstid er
tiden det tar å rømme et byggverk. Sikker rømning
forutsetter at tilgjengelig rømningstid er vesentlig
lengre enn nødvendig rømningstid.
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En branncelle må utformes og innredes slik at personsikkerhet en blir ivaretatt.
Dette innebærer at de som oppholder seg i branncellen lett må kunne oppdage
eller bli varslet om brann.
Forbindelsen fra ethvert
arbeids- eller oppholdssted til
rømningsvei må være
oversiktlig, være uten
hindringer og ha færrest mulige
retningsforandringer. Følgende
ytelser må dessuten minst være
oppfylt:

Ved innredning av en branncelle må det unngås at
innredningen gjør det vanskelig å orientere seg i
branncellen og å finne utgangene. Det må være
fluktsoner som har tilstrekkelig bredde i forhold til
dimensjonerende persontall.

Maksimal avstand fra et hvilket som helst sted i en
branncelle til nærmeste utgang er angitt i § 11-13
Tabell 1. Jf. A.13
Et byggverk skal utføres slik at de mennesker som
oppholder seg i eller på by ggverket under brann kan
rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de
påføres alvorlige helseskader.

Kriterier for menneskers tåleevne for temperaturer,
stråling, røykgasstemperaturer mv. skal fastsettes
med referanse til anerkjent
litteratur.

God belysning og merking vil bidra til å redusere
nødvendig rømningstid. Behovet for og omfang av
tiltak vil være bestemt av
risikoklasse, byggverkets størrelse og planløsning.

Generelle prinsipper for visuelle ledesystemer med
elektriske og etterlysende komponenter framgår av
NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i
byggverk. Del 1. Se ellers § 11-12 tredje ledd.
NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i
byggverk. Del 1
NS 3926-2 Visuelle ledesystemer for rømning i

byggverk. Del 2
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A.12 TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØM NIN GS- OG
REDNIN GSTIDE R

Aktive tiltak som vil øke den tilgjengeli ge rømningstiden er tiltak som begrenser
eller forhindrer brann- og røykutviklingen eller som reduserer eksponeringen på
personer ved å føre røyk ut av byggverket.

Det mest effektive aktive tiltaket for å øke den tilgjengelige rømningstiden vil
være å installere et automatisk brannslokkeanlegg. De mest vanlige automatiske
slokkeanlegg er (tradisjonelle) spri nkleranlegg og boligsprinkleranlegg.

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfa tter utstyr for deteksjon og varsling.
Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av
byggverket.

Vurdering og begrunnelse:
Dette bygget er et bofellesk ap for eldre som tilhører risikoklasse 6. Det forventes
at enkelte trenger hjelp til rømning, el ler trenger lengre tid enn normalt til
rømning. Det er derfor krav til sprinkleranlegg på bygget.

Sprinkleranlegg:
Det mest effektive aktive tiltaket for å øke den tilgjengelige rømningstiden vil
være å installere et automatisk brannslokkeanlegg. De mest vanlige automatiske
slokkeanlegg er (tradisjonelle) spri nkleranlegg og boligsprinkleranlegg.

Brannalarmanlegg:
Det er krav til brannvarslingsanlegg kate gori 2. Det bør også vurderes om det
skal installeres lyssignaler før hørselshemmede.

Det skal foreligge evakueringsplan inkl. rømningsplaner

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:

(1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid,
skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden.
Følgende skal minst være
oppfylt:

a. Uaktuelt

b. Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk
brannslokkeanlegg.

c. Uaktuelt

d. Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg
kan det likevel benyttes andre tiltak som vil hindre,
begrense eller kontrollere en brann lokalt der den
oppstår.
Nye teknikker eller løsninger for spesielle situasjoner
kan aksepteres når de er dokumentert å ha
tilsvarende funksjon og pålitelighet som et automatisk
slokkeanlegg.
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Der det installeres sprinkleranlegg som automatisk slokkeanlegg må dette
prosjekteres og utføres etter NS-EN 12845 Fastebrannslokkesystemer.
Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold.

§ 11-12 Tabell 2: Type sprinklera nlegg i byggverk risikoklasse 6.
Type byggverk NS-INSTA

900
type 1

NS-INSTA
900
type 2

NS-INSTA
900
type 3

NS-EN
12845

Arrestlokaler og fengsel X

Asylmottak og transittmottak X

Bolig beregnet for
personer med behov
for heldøgns pleie
og omsorg i:

Eneboliger og
tomannsboliger
rekkehus med
inntil tre
etasjer over
terreng
inklusive loftet,
og én
kjelleretasje

X

Andre
bygninger

X

Bolig spesielt
tilrettelagt og
beregnet for
personer med
funksjonsnedsettelse

Boliger med
høyst fire
boligenheter
og inntil tre
etasjer og én
kjelleretasje

X

Andre
bygninger
inntil 8 etasjer

X

Andre
bygninger
med 9 etasjer
eller mer

X

Feriekoloni og leirskole X

Overnattingssted og hotell X2,3

Pleieinstitusjon og sykehjem X2,3

Sykehus X3

Turisthytte og vandrerhjem X

1 Unntak for usprinklede loft i NS-INSTA 900 gjelder kun loft over én branncelle.
2 Beboelsesrom og tilhørende rømningsveier kan sprinkles etter NS-INSTA 900 type 3.
3 Det skal benyttes hurtigutløsende (QR-quick respon se) sprinklere for beboelsesrom og tilhørende
rømningsveier.
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Forskriftens krav til automatisk slokkeanlegg i byggverk i risikoklasse 6 anses
oppfylt når anlegget er i samsvar med tabell 2.

(2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig
rømningstid reduseres.

Følgende skal minst være
oppfylt:

Byggverk beregnet for virksomh et i risikoklasse 2 til 6
skal ha brannalarmanlegg.

Beskrevne ytelser for deteksjon og varsling vil ikke nødvendigvis imøtekomme et
hvert behov for tilrettelegging for evakuering og rømning for personer med ulike
type funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for å supplere med ytterligere
funksjoner for å sikre tidlig varsling og evakuering i disse tilfellene.

Melding HO-2/98 Brannalarm. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat.
For oppfyllelse av krav om brannalarm anlegg må Melding HO-2/98 Brannalarm
legges til grunn så langt den passer og dersom ikke andre ytelser er angitt
nedenfor. For brannalarmanlegg vises ellers til NS-EN 54-serien om
brannalarmanlegg, del 1-25.

§ 11-12 Tabell 3 : Brannlarmkategori avhengig av risikoklasse med unntak som gitt
under preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav a og b.

Risikoklasse Antall etasjer Brannalarmkategori

21 1 1

2 og flere 2

3 1 1

2 og flere 2

4 1 1

2 og flere 2

5 1 2

2 og flere 2

6 1 og flere 2

Brannalarmkategori 1: Optiske røykdetektorer i rømningsveier og
fellesarealer.

Brannalarmkategori 2 Heldekkende brannalarmanlegg med optiske
røykdetektorer i alle områder.

1 For driftsbygninger med husdyrrom kan FGs ” Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og
gartnerier ” legges til grunn.

Følgende ytelser er nødvendige
for å oppfylle forskriftens krav
til brannalarmanlegg:

1. Brannalarmanlegg utføres i samsvar med
brannalarmkategorier som angitt i tabell 3 med unntak
gitt nedenfor.
2.-3. Uaktuelt

4. I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må
akustiske signalgivere suppleres med optiske
signalgivere i
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a. de deler av byggverk som er åpent for
publikum, jf. § 12-5 fjerde ledd

b. fellesarealer og rom med arbeidsplasser i
arbeidsbygninger, jf. § 12-5 femte ledd

c. rom som er universelt utformet i samsvar med
§ 12-7 femte ledd

d. bad og toalett utformet i samsvar med § 12-9
annet og tredje ledd.

5. Uaktuelt

6. Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til
nødalarmeringssentral, alarmstasjon, vaktselskap eller
til sted lokalt i byggverket med personell som har
ansvar for å iverksette aksjon i henhold til
alarmorganisering.

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å vurdere avvik fra tabell 3, bl.a. fordi spesielle
miljøer kan påvirke eller begrense bruken av røykdetektorer. Det aksepteres derfor bruk
av alternativ detektorteknologi i driftsmiljøer hvor dette kan dokumenteres som bedre
egnet.

Valg av andre detektortyper, eller unntak for installasjon av detektor i rom der
overvåkingen er tilfredsstillende med detekt orer plassert utenfor rommet, må begrunnes
av ansvarlig prosjekterende.

I byggverk med rom som har forskjellige br uksformål, er de strengeste ytelsene
bestemmende for hele byggverket eller en natu rlig avgrenset del av byggverket, f.eks.
en seksjon.

(3) I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan
være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og
være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store
byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk
beregnet for virksomhet i risikoklas se 5 og 6, skal ha ledesystem.

Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i
rømningsvei.

Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type
ledesystem. Ytelsesnivået ti l ledesystemet skal gi tilf redsstillende siktforhold i
rømningsveien. Luminansnivået må t ilpasses type ledesystem, jf. NS 3926
”Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk”.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt

Ledesystem i byggverk i brannklasse 1 må fungere i
den tiden som er nødvendig for rømning og redning,
og i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller
bortfall av kunstig belysning (strømbrudd).
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(4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt
arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.

En evakueringsplan må blant
annet omfatte:

Prosedyrer for rapportering av brann og andre
situasjoner som krever evakuering

Beskrive hvilke omstendighet er eller situasjoner som
krever evakuering

Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon

Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle
under evakueringen, inklusiv e de som skal assistere
personer som har behov for hjelp til å komme ut av
byggverket. Oppgavebeskrive lsen må være definert
med hensyn til personer med ulike typer
funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt
utstyr som vil gjøre evakuering av personer med
nedsatt funksjonsevne lettere og raskere.
Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med
hensyn til assistert rømning.

Rømningsplaner :
Dette er tegninger som vise r planlagte fluktveier og
rømningsveier og utganger, og plassering av
slokkeutstyr og manuelle brannmeldere.
Rømningsplaner er beregnet for personer som
oppholder seg i bygget og inne holder ofte også en kort
branninstruks, symbolliste og en markering for
"Her står du".

(5) Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og
redningsinnsats skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for
personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med
plasseringen.



2011062BR/800/867� 01

40

A.13 UTGAN G FRA BRAN NCELLE
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det
skal tas hensyn til personer med funksjon snedsettelse. Fra hver branncelle skal
man kunne rømme til et sikkert sted.

Med sikkert sted menes område hvor kritiske forhold ikke er el ler vil kunne være
en trussel for mennesker og dyr. Dette er vanligvis på terreng i avstand fra
brannobjektet eller i annen brannseksjon.

Vurdering og begrunnelse:
Personer med nedsatt funksjon må tas hensyn til i rømningsfasen. Ekstra tid etc
må vurderes i sikkerheten og som økt sikkerhetsmargin.

Antall rømningsveier tilfredsstiller TEK sine krav. Jf. også brannplaner og kap A8.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:

§ 11-13 Tabell 1: Maksimal avstand fra hvilket som helst sted i branncelle til nærmeste
utgang.
Risikoklasse Maksimal lengde (m) på fluktvei

6 25 m

(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger
til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to
alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller
sikre steder.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Avstand fra et hvilket som helst sted i en branncelle
til nærmeste utgang må ikke være lengre enn angitt i
tabell 1.
2. Byggverk må, med unntak som gitt i annet ledd, og
som angitt i nr. 2 a og b, ha minst to trapperom som
angitt i tabell 2.
a. Uaktuelt

b. Brannceller beregnet for mindre enn 150
personer kan ha bare én utgang direkte til
sikkert sted forutsatt at maksimal avstand til
nærmeste utgang er i samsvar med tabell 1.

3. Uaktuelt

4. Brannceller i byggverk i risikoklasse 6 må ha minst
ett vindu som kan åpnes for å ivareta behovet for
friskluft i et branntilfelle.
5. I byggverk i risikoklasse 6 kan dør fra branncelle
legges til del av rømningsvei som ikke ligger mellom
trapperommene eller utgangene når avstand til
nærmeste trapperom eller utgang er mindre enn 7 m..
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I byggverk hvor det er tilstrekkelig med én utgang til sikkert sted, bør det i
tillegg være rømningsvinduer utført i samsvar med tredje ledd i minst annethvert
rom for varig opphold. Dette gjelder for eksempel i boenheter i én etasje med
utgang direkte til terreng.

(2-5) Uaktuelt

(6) Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan
utgang gå gjennom annen branncelle.

(7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask
rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving.
Følgende skal minst være oppfylt:
a. Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne

uten bruk av nøkkel.
b. Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot

rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Dør til rømningsvei i byggverk i risikoklasse 1, 2, 3,
4 og 6 må ha fri bredde minimum 0,9 m.

2. Uaktuelt

3. I byggverk hvor transport i seng er nødvendig, må
dørbredden tilpasses dette.

4. Samlet fri bredde på dører fra branncelle til
rømningsvei bestemmes ut fra det antall personer
branncellen er beregnet for, jf. femte ledd.
5. Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum
2,0 m.

6. Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den
er enkel å bruke for alle personer.

7. Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen
stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som
utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må
kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt
med åpningskraft på maksimum 20 N.
8. Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør
det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien
skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir
tilsvarende sikkerhet.
9. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket
har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes
automatisk ved alarm. I ti llegg må det være tydelig
merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan
aksepteres inntil 10 sekundertidsforsinkelse på den
manuelle åpningsmekanismen.
10. Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid
med kravene til sikker rømning.
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11. Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et
lite antall personer kan slå mot rømningsretning. Med
et lite antall personer menes inntil 10.

Brannceller med et lite antall personer kan være f.eks.
leilighet, sykerom, hotellrom og mindre kontorlokaler
og salgslokaler.
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A.14 RØM NIN GSVE G

Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle og ha utgang
til terreng eller annen brannseksjon (sikkert sted).

Vurdering og begrunnelse:
TEK sine bestemmelser følges. I dette brannobjektet er det planlagt tilstrekkelig
med rømningsveger. Jf ellers vedlagte brannplaner.

Det er mulighet for 2 rømningsretninger fra alle branncellene. Hele bygger er på
ett plan og det er oversikt lige og gode rømningsveier.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:

(1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den
skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle
tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom
for andre formål dersom forutsatt bruk av byggverket
gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer
rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og
vaktrom med inntil 20 m2 gulvareal som er knyttet til
korridor, og som er avgrense t slik at møbleringen ikke
har mulighet for å vanskeliggjøre rømningen.
2. Oppholdsrom inntil 50 m2 kan være del av
rømningsvei når arealet er har automatisk
brannslokkeanlegg og skilt fra rømningsvei med
konstruksjoner med brannmotstand minst E 30.
3. Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller
utgang til sikkert sted (terreng eller annen
brannseksjon) må være:
a. Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig
med en trapp

b. Maksimum 15 meter der det er utgang til
korridor med sammenfallende rømningsretning

c. Maksimum 30 meter der det finnes flere
trapper eller utganger,

4. Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum
være 1 cm pr. person, men uansett minst som angitt
i nr. 4 a og b. For dimensjonerende persontall

vises til § 11-13 Tabell 3.
a. Uaktuelt

b. I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 må fri
bredde i rømningsvei være minimum 1,2 m.

5. Uaktuelt
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6. I byggverk hvor transport av sengeliggende
personer er nødvendig, må bredden av rømningsvei
tilpasses dette.
7. Uaktuelt

8. Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører i
rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende som for
rømningsvei. Rekkverk m.m. kan stikke inntil 10 cm ut
fra vegg i rømningsvei uten at den frie bredden
reduseres av den grunn. Fri bredde i trapp må være
som for rømningsvei generelt.

(2) Uaktuelt

(3) Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i
hensiktsmessige enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge
rømningsretningene.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Korridor som er lengre enn 30 m må deles med
bygningsdel og dør minst klasse E 30-CS a [F 30S] med
innbyrdes avstand på høyst 30 m.

(4) Hovedatkomst til byggverk, eller del av byggverk, for større personantall skal
være tilrettelagt for sikker rømning.

(5) Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning
og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving.

Følgende skal minst være oppfylt.
a. Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne

uten bruk av nøkkel.
b. Dør skal slå ut i rømningsretning.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt i tillegg til ytelser angitt i
§ 11-13 sjuende ledd:

1. Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst
tilsvarende den nødvendige fri bredde i
rømningsveien, jf. første ledd. I byggverk hvor
transport av sengeliggende personer er nødvendig, må
dørbredden tilpasses dette.
2. Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med
dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk
åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller
røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan
benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har
sikker funksjon ved bortfall av strøm og
a. byggverket har brannalarmanlegg og døren ved

alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til
den bredde som er nødvendig, eller

b. døren manuelt kan føres til åpen stilling med
åpningskraft på maksimum 20 N.

3. Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 og 6
må være utført for sikker rømning ved at dør må
kunne åpnes manuelt med ett grep og uten bruk av
nøkkel,
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Dør som skal kunne åpnes med ett grep uten bruk av nøkkel bør utføres med
panikkbeslag i samsvar med NS-EN 1125: 200 8 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som
betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder.
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A.16 TILRE TTE LEGGIN G FOR MAN UELL SLOKKIN G
Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.
I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt
brannslokkeutstyr for effekt iv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i
tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.
Vår vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i
risikoklasse som er beskrevet under kap. A.3.

Bygget ligger ved et skoleområde. På generell basis er det opplyst at det er
tilstrekkelig med vannforsyning/ - trykk i området. Det legges opp til slukking
med brannslanger. Brannslanger plasseres på strategiske plasser tilpasset
lengder på brannslanger etc. Det skal ikke plasseres brannslanger i sentrale
rømningsganger.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:
For merking av manuelt slokkeutstyr gjelder § 11-16 fjerde ledd.
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav

(1) Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.

(2) I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt
brannslokkeutstyr for effekt iv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i
tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er
trykkvann, må ha brannslange.

2. Uaktuelt

3. Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille
effektivitetsklasse 21 A etter NS-EN 3-7
”Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper,
ytelseskrav og prøvingsmetoder”.

(3) Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan
oppnås. For mindre byggverk med virksomhet i risikoklasse 1 kan utstyret være
plassert i et nærliggende byggverk.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Antall og dekningsområde av brannslanger og
håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele
byggverket dekkes.
2. Uaktuelt

3. Brannslange må ikke være lengre enn 30 m ved
fullt uttrekk.
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(4) Brannslokkeutstyret skal være tydelig merket, med mindre det bare er
beregnet for personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt
kjent med plasseringen.
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A.17 TILRETTE LEGGIN G FOR REDNIN GS- OG
SLOKKE MAN NSKAP

Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til
rette for at brannvesenet skal kunne utfø re effektiv rednings- og slokkeinnsats
uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.

Byggverk inntil 8 etasjer forutsettes å ha god tilgjengelighet for brannvesenets
høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstig e eller snorkel) slik at alle etasjer
og brannseksjoner kan nås, og helst slik at alle brannceller beregnet for
personopphold kan nås.

For å oppnå tilgjengelighet må øverste gulv ikke være høyere enn 23 meter over
laveste punkt på oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og
brannvesenets angrepsvei i byggverk. For mindre byggverk i risikoklasse 4 og
brannklasse 1 kan det aksepteres avstand på inntil 50 meter.

Behovet for kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser må
avklares med brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maksimal stigning,
minste fri kjørehøyde, svingradius og ak seltrykk mv. Jf. ellers vedlegg A.B i
denne rapporten.

Vår vurdering og begrunnelse:
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.

Brann i takkonstruksjoner og hulrom er ofte vanskelig å kontrollere og slokke.
Det må legges særlig vekt på utforming av tak, sjakter og hulrom, adkomst og
mulighet for inspeksjon og effektiv slokking.

Dette bygget har kaldtloft med stort areal og volum. Det må settes opp
branncellevegg på loftet for å begrense en eventuell brann i konstruksjonen og
lette arbeidet for slokkemannskapene. Det må være adkomst til alle rom på
loftet.

Krav til brannobjektet i den vide re prosjekteringen/ utførelsen:

(1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap,
med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for
rednings- og slokkeinnsats.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. I byggverk med et stort antall mennesker
(risikoklasse 5 og 6), må atkomst som forutsettes
benyttet for rednings- og slokkeinnsats, lett kunne
åpnes av brannvesenet.
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(2) Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og
bekjempes.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Loft må være tilgjenge lig for slokkemannskapene
via utvendig eller innvendig atkomst. Seksjonerte loft
må ha slik atkomst til hver seksjon. Loft over 400 m 2

må ha flere atkomster og ikke mindre enn én atkomst
for hver 400 m 2 loftsareal.

2. Uaktuelt

3. Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon.
Tilgjengeligheten må sikres på følgende måter:

a. Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker
i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i
topp og bunn av sjakten må ikke svekke
sjaktveggens brannmotstand.

b. Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling
kan ivaretas med luke i himling, eller ved at
himling består av nedfellbare eller løse
elementer. Avstand mell om to inspeksjonsluker
i himling bør ikke væ re større enn 10 m.

Preaksepterte ytelser – vannforsyning
Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i
bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til
slokkevann. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Kommunen må sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til
tomtegrense i tettbygd strøk, er tilstrek kelig til å dekke brannvesenets behov for
slokkevann. I boligstrøk o.l. hvor spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at
kommunens brannvesen disponerer passende tankbil. I områder som reguleres
til virksomhet hvor sprinkling er aktu elt, skal kommunen sørge for at det
er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet.

Det regnes ikke med samtidig uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og
brannvesen.

I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking,
må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann
må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m
fra inngangen til hovedangrepsvei

2. Det må være tilstrekkelig antall
brannkummer/hydranter slik at alle deler av
byggverket dekkes.
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3. Slokkevannskapa siteten må være:

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse

b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen
bebyggelse

Ca plassering av kummer ved bra nnobjektet (iflg. driftspersonell)

|

(3) Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og
slokkeinnsats skal være tydelig merket.

I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 , og i større byggverk i risikoklasse 2, må det ved
inngangen til hovedangrepsveien være en or ienteringsplan som inneholder nødvendig
informasjon om brannski llende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier , slokkeutstyr,
branntekniske installasjoner (alarm- og slokkeanlegg), brannvernleder og annet viktig
personell samt oversikt over særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.

Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for å løse sine
oppgaver på en effektiv måte. Det er dessu ten vesentlig at kvalifisert personell som
utfører ettersyn, service og vedlikehold av slike installasjoner, får god og lettfattelig
informasjon om det enkelte system og sammenhengen mellom systemene.

Rødsirkel:(Ca.plassering)
Brannkum>10m fra brannobjektet.
Vannkildeogsåfra elv
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VedleggA.A Brannplaner

Tegningslisteogbrannplaner
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VedleggA.B Diverse

Genereltfra brannvesenet– eksempelMoldekommune
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VedleggA.C Terminologi

Eksempler på klassebetegnelser nyttet i den branntekniske klassifiseringen
EKSEMPLER PÅ
KLASSIFISERING

FELLES EUROPEISKE KLASSER GAMLE NORSKE
KLASSER

Byggevare/bygningsdel Brannmotstand Brannpåvirkning

Materialer A2-s1,d0 Ubrennbart eller
begrenset
brennbart

Overflater på
innvendige
vegger og himlinger

B-s1,d0 In 1

D-s2,d0 In 2

Overflater på
utvendige
vegger og himlinger

B-s3,d0 Ut 1

D-s3,d0 Ut 2

Golvbelegg Dfl -s1 G
Taktekking BROOF(t2) Ta
Rør- og kanalisolasjon A2L-s1,d0 Ubrennbar eller

begrenset
brennbar

BL -s1,d0 PI
CL -s3,d0 PII

DL -s3,d0 PIII
Sandwichelementer B-s1,d0 A (Eurefic)

B (Eurefic)

C (Eurefic)
D (Eurefic)

D-s2,d0 E (Eurefic)
Kledninger K210 A2-s1,d0 K1-A

K210 B-s1,d0 K1
K210 D-s2,d0 K2

Bærende
bygningsdeler

R 30 B 30

Bærende ubrennbare
bygningsdeler

R 60 A2-s1,d0 A 60

Skillende
bygningsdeler -
integritet

E 30 F 30

Skillende
bygningsdeler

EI 30 B 30

Skillende ubrennbare
bygningsdeler

EI 60 A2-s1,d0 A 60
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Skillende
bygningsdeler -
brannvegg

REI 120-M A2-s1,d0 A 120

Dører –
selvlukkende

EI2 60-C B 60 S

Dører, luker o.l. -
røyktette

EI2 60-S a B 60 med anslag og
tettelister på alle
sider

Bygningsdelers brannmotstand – generelt
Bygningsdelers brannmotstand gir uttryk k for hvor lang tid bygningsdelen kan
opprettholde sine vesentlige yt elser som bæreevne, integritet (tetthet) og isolasjonsevne
mv., når den prøves i en ovn hvor temperaturen styres i henhold til standard
tidtemperaturkurve.

Tiden angis i minutter og disse er 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 og 240. (Alle verdiene
blir ikke nyttet innenfor klassifiseringen av de ulike bygningsdeler.) Brannmotstanden
kan således uttrykkes ved de ulike ytelsene (forkortet med bokstavbetegnelse) og tid,
som for eksempel EI 60.

Figur 1: Angivelse av bygningsdelers aktuelle ytelser knyttet til brannmotstand.

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

Søyler og bjelker
Dette er bygningsdeler som vanligvis bare har lastbærende evne, betegnet R.

Lastbærende evne (R) er definert som en bygningsdels evne til å motstå
brannpåkjenningen på én eller flere sider i den aktuelle tidsperiode uten at den mister
nødvendig bæreevne og stabilitet, når den samtidig er påført en mekanisk last.

Brannvegg og seksjoneringsvegg
Slike bygningsdeler må i tillegg til å oppfylle kriteriene til bærende og skillende
bygningsdeler, også kunne motstå en normert mekanisk belastning. Dette skal ivareta at
brann- eller seksjoneringsvegge n kan bli truffet av bygningsdeler som bryter sammen og
faller ned. Prøvingsmetoden som legges til grunn for å dokumentere denne egenskapen
går ut på at elementet blir truffet av en normert gjenstand etter at det har vært utsatt
for brannpåvirkning i klassifiseringstiden. Meka nisk motstand, betegnet M, er evnen til å
motstå dette. [Dersom ikke kriterier i den europeiske standarden legges til grunn for
klassen M, må bygningsdel benevnt M oppføres i mur eller betong.]

Dører, luker - selvlukking
Betegnelsen C [S], betyr at en dør, luke e.l. har evnen til å lukke automatisk, slik at
åpningen stenges. Dette kan omfatte produk ter som vanligvis er lukket, eller det er
produkter som står åpne og skal lukke ved brann.

C-klasse (C0-C5) angir dokume ntert holdbarhet ut fra antall åpne-lukke-sykluser, jf. NS-
EN 14600 Dører og vinduer som kan åpnes, med brannmotstands- og/eller
røyktetthetsegenskaper. Krav og klassifisering.

Klasse C5 bør velges for dører som brukes meget hyppig. Dører som normalt holdes i
åpen posisjon, kan ha kl asse C1. Klasse C0 betyr at ingen ytelse er bestemt. Klassen skal
være angitt som del av dørens kla ssifisering.

Dører, luker - røyktetthet
Røyktetthet for dører og luker angis med betegnelsen Sa. Denne klassifiseringen betyr at
røyktettheten er målt ved romtemperatur.

(Klasse Sm betyr at røyktettheten måles både ved romtemperatur og ved 200 oC. En dør
som oppfyller klasse Sm har derfor minst like god ytelse som en dør som oppfyller klasse
Sa).

[Klassifiserte dører forutsettes å ha anslag på alle fire sider og tetthetskravet ble tidligere
ansett å være oppfylt når dørbla d eller luke hadde slikt anslag. Dette gir imidlertid mye
røykgjennomgang dersom det ikke er montert tettelister. Dør til trapperom og sjakt, og
dør i seksjoneringsvegg, var blant de dører som måtte ha terskel. Spaltene mellom karm
og dørblad for tredører skulle
være i henhold til NS 3152 Innvendige dører av tre . For ståldører var det tillatt en klaring
på høyst 5 mm, dersom ikke døren var produsert med sikte på større klaring.]
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Heisdører
For heisdører kan brannmotstand inntil 120 minut ter for integritet (E) og isolering (I)
dokumenteres etter
• NS-EN 1634-1 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker,

åpningsbare vinduer og deler av bygnin gsbeslag – Del 1: Brannmotstandsprøving
for dører, porter, luker og åpningsbare vinduer, eller

• NS-EN 81-58 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -
Undersøkelse og prøvinger - Del 58: Prøving av etasjedørens brannmotstand.

Klassifiseringskri teriene ved prøvning etter de to standardene er noe ulike, men ved
angivelse av f.eks. klasse EI 60 for heis dører aksepteres det at denne klassen er
oppnådd ved prøvning enten etter NS-EN 1634 -1 eller etter NS-EN 81-58 .

Produkters egenskaper ved brannpåvirkning - generelt
EU-kommisjonen vedtok 9. september 1994 et system med ”Euroklasser” basert på
produkters egenskaper ved brannpåvirkning. For å skille mellom de enkelte produktenes
innflytelse på brannforløpet, er det nødven dig å vite hvor raskt og i hvilken grad
produkter bidrar i en brann og hvilken røyk produksjonen de gir. Det er utviklet nye
prøvemetoder og tilhørende brannklasser til erstatning for det mangfold av metoder og
klasser som er blitt benyttet i de fors kjellige landene i Europa tidligere.

Målet er å ha enkle metoder for å bestemme antennelighet, varm eavgivelseshastighet,
flammespredning, røykproduksj on og brennende dråper. Klassifiseringen anvendes for
produkter til byggverk hvor deres faktiske bruk svilkår bidrar til brann- og røykutvikling i
det rom hvor en brann oppstår.

Overflater
Vi nytter Euroklasse ne for å fastsette kravene til overfl ater som nyttes på vegger og tak.
Med overflate menes her det ytterste laget av en bygningsdel (det du kan ta på),
herunder overflatesjikt som dannes av malin g, tapet og tilsvarende, jf. figur 2.
Overflate må ses i sammenheng med underlaget som overflat en er på, som sponplate,
gipsplate, isolasjonsmateriale og lignende. Klassifiseringen gjelder derfor det endelige
produktet, dvs. overflat e på aktuelt underlag.

Hovedklassene er A1, A2, B, C, D, E og F.

Produkter i klasse A1 vil ikke bidra i noe stadium av brannen, medregnet den fullt
utviklede brannen, mens det for produkter i klasse F ikke er bestem t noen ytelse når det
gjelder egenskaper ved brannpåvirkning.

Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduks jon og d0, d1 og d2 for brennende dråper
[klassene In1, In2 og Ut1, Ut2].

Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykprodu ksjon. Klasse d0 bety r at det ikke oppstår
flammende dråper eller partikler. For klassene s3 og d2 er det ingen begrensning for hhv.
røykproduksjon og flammende dråper eller partikler.

[Eurefic-klassene A til E gjelder for sandwi chelementer og overflateprodukter. De er
basert på prøving etter ISO 9705 Fire tests- Full-scale room test for surface products.
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Ved prøving observeres tid til overte nning, varmeavgivelse, røykproduksjon,
brannutbredelse og brennende dråper eller dele r. Minste tid til overtenning for klasse A-
og B-produkter skal være 20 minutter, for klasse C-produkter 12 minutter, for klasse D-
produkter10 minutter og for klasse E-produkter 2 minutter.

Klasse A tilsvarer egenskaper for pr odukter klassifisert som In 1 etter NS 3919 . Klasse B-
E tilsvarer egenskaper for produk ter klassifisert som In 2 etter NS 3919.]

ISO 9705 F ire tests - Full-scale room test for surface products samsvarer i hovedsak
med NS-EN 14390 Brannprøving -Storskalarom referanseprøvning for overflateprodukter.

Prøving etter NS-EN 14390 er referansescenariet for NS-EN 13823 P røving av
byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning . Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg)
som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand.

NS-EN 13823, også kalt SBI- (Single Burning It em)-testen er basis for Euroklassene.
Produkter som ikke egne r seg for prøving etter NS-EN 13823 kan prøves etter NS-EN
14390 .

Figur 2: Overflate.

Med overflate menes det ytterste tynne sjikte t av en bygningsdel (det man kan ta på),
herunder overflatesjikt som maling, tapet mv. Underlaget som dette sjiktet er anbrakt på
har stor betydning for brannegenskapene til over flaten. En klassifisering vil derfor gjelde
det endelige produktet, dvs. kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er
anbrakt på.
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Materialer
Vi benytter også Euroklassene på materialnivå for å skill e ubrennbare og begrenset
brennbare materialer (klasse A2-s1,d0 eller bedr e) fra brennbare. Dette er et skille som
lå i tidligere forskrifter og som anses nødvendig å videreføre for å opprettholde
sikkerhetsnivået.
Når det for eksempel angis at en bærende by gningsdel må tilfredsstille klasse A2-s1,d0
betyr dette at alle deler, komponenter eller sjikt i bygningsdelen må tilfredsstille klasse
A2-s1,d0.

Gulvbelegg
For gulvbelegg benytte s Euroklassene A1fl til Ffl , med underklassene s1 og s2 for
røykproduksjon, eksempelvis Dfl -s1 [tilsvarer klasse G iht. NS 3919 ].

Isolasjon på rør og kanaler
For isolasjon på rør og kana ler benyttes Euroklassene A1L til FL med underklassene s1, s2
og s3 for røykproduksjon og d0, d1og d2 for brennende dråper, for eksempel A2L-s1,d0,
BL-s1,d0, CL-s3,d0 og DL-s3,d0.

[Tidligere ble klassene PI, PII og PIII benytt et. Materialene ble da testet i henhold til NT
FIRE 036 Pipe insulation: Fire spread and smoke production. Full scale test .
Sammenheng mellom nye og gamle kl asser framgår av tabell 1.]

Kabler
Det pågår arbeid med klassifise ring av kabler i henhold til Euroklassene. På grunn av
mulig modifisering av klassifi seringsreglene er de nye kla ssene ennå ikke tatt i bruk.

Taktekking
Taktekking klassifiseres me d hensyn til antennelighet og flammespredning med
klassebetegnelsen BROOF(t2) [tilsvarer klasse Ta iht. NS 3919 ].

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

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften).
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- Annen faglitteratur samt Byggforsk sine detaljblad
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Rolf Gunnar Moen/ Sigbjørn Utne

Ivar Sæter/ Rolf Gunnar Moen

Konklusjon Dersom funksjonskravene som er skissert i var rapport legges til
grunn i hele byggefasen, mener 3S Prosjekt AS at det er
dokumentert at hovedutformingen av bygningen/ brannobjektet
tilfredsstiller funksjonskravene i TEK10 (forutsetningene for vårt
oppdrag er definert i kap. A.0 og A.1).

Derfor må de sikringstiltak som er beskrevet i "Krav til
brannobjektet i den videre prosjekteringen/ utførelsen"
under hvert kapittel i denne rapporten, ivaretas i den videre
prosjekteringen (nivå B) av øvrige fag jf. tradisjonell fagdeling
(ARK, RIB, RIV, RIE, LARK etc.)

Rapporten er basert på et brannobjekt der alle tiltak er/ blir
godkjent etter pbl. sine bestemmelser. Får bygget en
bruksendring/ tilbygg, etc. ut over den bruken som rapporten tar
utgangspunkt i, må branndokumentasjonen oppgraderes/
endres.

Underskrifter:

ir 6-unnaf iloen
Ivar Sæter Rolf Gunnar Moen
Da li leder Fa leder seniorin eniør



2 " Prosjekt

Forord

Denne rapporten/ strategien skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og
utføres ut fra hensyn til at tiltaket oppfyller tekniske krav (TEK 2010) til
sikkerhet.

Brannsikkerhetsstrategien må følges for den videre detaljprosjektering (nivå B)

for alle fag - tradisjonell fagdeling (ARK, RIB, RIV, RIE, LARK etc.). Ev. avvik fra

strategien skal dokumenters og ev. erstattes med andre kompenserende tiltak.

Ansvarlig RIBr for denne rapporten må da kontaktes for ev. endring av strategi.

Tiltakshaver må også sørges for at det gjennomføres kvalifisert kontroll på at

krav i nivå A følges opp i nivå B og C.

Når brannobjektet tas i bruk, må ikke driftsfasen (nivå D) være i strid med

forutsetningene som er satt i nivå A og/ eller svekke konstruksjoner som er bygd

etter nivå B-C

Organisatoriske tiltak der brukerne gjennom øvinger lærer å bringe seg selv og

andre i sikkerhet, vil være med på å øke personsikkerheten. Det er også viktig at

det gjennomføres regelmessig kontroll på at brannteknisk utstyr og

rømningsveier er intakte.

2011059BR/800/867-01
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A.0 DEFINISJON AV OPPDRAG

Brannobjekt: GID 1543/ 99/ 4/ 0/ 0; OG

GID 1543/ 99/ 10/ 0/ 0; NESSET KOMMUNE

Eier: Nesset kommune;

Organisasjonsnummer: 864 981 062

3S Prosjekt AS har på oppdrag fra oppdragsgiver utarbeidet en rapport:
"Brannsikkerhetsstrategi - nivå A" for ovennevnte brannobjekt.

A.0.1: Omfang av oppdraget:
Branndokumentasjonen er delt opp i fire/(fem) nivåer (jf. fig. A.1.1), der nivå A

og C omhandler byggefasen. Nivå D/E omhandler henholdsvis bruk.

Brannsikkerhetsstrate i - nivå A :
Brannsikkerhetsstrategien er en rapport for sikkerhet ved brann. Rapporten skal
inneholde brannplaner samt en beskrivelse og bevis (verifikasjon) på at

hovedutformingen av bygningen tilfredsstiller funksjonskrava gitt i TEK.

Søknad etter pbl: Dokumentasjon av sikkerhet:

Funksjonskrav med basis I

risiko og brannklasse

-

[ Igangsettinist7lIatelse 


Detalj-



prosjektering

YteIsesnlvåer på

bygnIngsdel

Løsninger

Ferdi attest

Utførelse

Utførelse henhold til

nivå B

FDV-dokumentasjon

System for vedlikeholde og

kontroll av brannsikkerheten

Orpnisatoriske krav

Nlvå E
Angir erfaringer (f.eks. Intern kontroll, tilsyn) fra bruksperioden,

eller endringer (bruksendring, ombygging mv.) som kan medføre

behov for revurdering av brannsikkerhetsstrategi og tekniske

eller organisatoriske tiltak.

Fig. A.0.1: Skisse som viser hvordan branndokumentasjonen bør bygges opp og ajourføres for å
kunne ivareta brannsikkerheten på et bygg. En brannsikkerhetsstrategi tilhører toppen av

pyramiden (rød sone).

2011059BR/800/867-01
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Omfanget av rapporten blir tilpasset brannobjektet. Funksjon, kompleksitet og

risikovurdering i bygget vil være avgjørende faktorer. Viktige hovedområder i

nivå A vil være

Sikker rømning for brukere av objektet.

Begrensing av brannspredning fra arnested til resten av bygget.

Begrense mulig brannpåvirkning mellom brannobjekt og omgivelser.

Detar ros'ekterin - nivå B dette nivået er ikke en del av vårt o dra :

De enkelte prosjekterende for alle fag, må utarbeide en dokumentasjon på at

ytelsesnivåer oppfyller brannsikkerhetsstrategien i nivå A. I forhold til

driftsfasen, må PRO i detaljprosjekteringen, også ta hensyn til andre nødvendige
sikringstiltak/ installasjoner som er planlagt, jf. da f.eks. forsikringsselskapenes

sikkerhetsforskrifter, etc.

Dokumentasjonen på nivå B vil omfatte tegninger, beskrivelse og beregninger/

godkjenningsdokument for bygnings- og installasjonsdeler. Denne

dokumentasjonen skal være underlag for de utførende.

A.0.2: Utgangspunkt og mål for oppdraget:
Brannsikkerhetsnivået er basert på_minimumskrav i TEK10 som trådte i kraft

1.7.2010.

TEK § 1-1. Formål:

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn

til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller
tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

I TEK 10 § 11-1 Sikkerhet ved brann står det:

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende

sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket,

for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og

for effektiv slokkeinnsats.

Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten

for brannspredning til andre byggverk blir liten.

Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for miljøet eller berøre andre

vesentlige samfunnsinteresser, skal prosjekteres og utføres slik at

sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige

samfunnsinteresser blir liten.

§1 i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) beskriver

hovedmålet med alt brannvern i Norge - det å redde liv. 


2011059BR/800/867-01
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Med dette utgangspunktet vil brannsikkerhetsstrategien i brannobjektet bli

vurdert gjennom denne rapporten.

Eier sitter med et særlig ansvar (jf. bl.a. FOBTOT, internkontrollforskriften) for
at brannsikkerheten ivaretas og at alle faser i branndokumentasjonen er

ivaretatt. Et brannobjekt blir også svekket i brukerfasen (nivå D/ (E)) dersom de

organisatoriske forhold ikke er ivaretatt.

2011059BR/800/867-01
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A.1 BESKRIVELSE AV BRANNOBJEKTET

is)

torbrua

461 4

dal kai

L—ningsmassesom .'

11

4

o v strategien

Fig. A.2.1a: Kartutsnitt som viser GID1543/ 99/4/0/0 og GID1543/ 99/10/0/0 Kilde: GISLINK.
Brannobjektet som omfattes av denne strategien er merket på kartet.

Skolen har pr. i dag ca. 22 elever og i tillegg kommer tilsatte. Barnehagen har
ca. 10 unger og i tillegg kommer tilsatte.

C: Bygd1997

B: Bygd1985

Brannobjektet er bygd opp i tre byggetrinn.

Bygg A er fra 1954 og i 3 etasjer.
Bygg B (fra 1985) og bygg C (fra 1997) er i
2 etasjer. Dvs, at bygg C har kun et
ventilasjonsrom (35 m2) i 2. etasje.

Bygg B er planlagt skilt fra resten av
bygget (A) med en seksjoneringsvegg.

Pr. i dag er det et heldekkende alarmanlegg
ved skolen.

A: Bygd1954

2011059B8/800/867-01
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Eksisterende te nin smaterielltilsendt fra odra s iver :




Tegn. nr Tegning Målestokk Dato Rev. Dato
0000 2. etasje. 1:50 27.11.2007 7.1.1965 (??)

0000 2. etasje. 1:(?)00 28.11.2007 7.1.2008

Diverse annet til "en eli te nin smateriell dokumentasbn:
Udatert skriv: Brannteknisk tilstandsrapport (utarbeidet av vaktmester/
driftspersonell)

Forut e nin en m li er til runn f r r nn ikkerhetsstrate ien:

Bruksområde eller virksomhet Bygg A
Kjeller:

etasje:
etasje:

Loft:

Lager og aktivitetsrom
Undervisning
Undervisning, grupperom, kontorer
Lager (ikke tellende etasje)

Bygg B og C
etasje:

etasje:

Gymsal, sløyd, klasserom og
barnehage
Administrasjon, tekniske rom, gym.sal.
og sløyd øvre del

3f. også kap. A.3 og tegninger

Persontall (maks. - Antall pr. i dag <80 personer
dimensjonerende): - Gymsal vedr. arrangement: m/ sitteplasser 100 pe

Antall etasjer: 3 etasjer (tellende etasjer) i bygg A
Kjeller: 194 m2

Areal (bruttoareal) 1. etasje: 194 m2
2. etasje: 194 m2

2 etasjer (tellende etasjer) i bygg B og C
etasje: 770 m2
etasje: 195 + 35 m2 (ekskl. øvre del av saler)

Brannenergi Jf. kap A.5

Spesielle rom: Ikke oppgitt spesielle krav.
Arkiv
Rom med røyksensitivt utstyr
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Ev. spesiell risiko (aktiviteter
eller lagring av brannfarlige Ikke oppgitt - men små gassflasker i sløyden.
varer etc.)

Forhåndskonferanse: Ikke avholdt - eksisterende bygg.

Brannvesenets innsatstid <?? min fra brannstasjon .
Ikke oppgitt

Tilgjengelighet og atkomst for
brannvesenets høyderedskaper Jf. egne krav fra brannmyndighetene

Spesielle forhold knyttet til
bruk

Brannstatistikk (2004-2008)
(oppdatert 19.5.2009)
Kilde: Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB)

Ikke oppgitt

Ikke aktuelt

Ingen forhåndskrav i noen dokumentasjon - krav
satt i denne brannsikkerhetsstrategien. Bygget har
alarmanlegg i dag.

Generelt er avstander til nabobebyggelse > 10 m

Denne brannsikkerhetsstrategien må følges i alle
utførelsen av tiltak/ oppgradering av bygget.

Ingen. Bruksområdet er beskrevet i denne
strategien.

De hyppigste arsakene til bygningsbranner er av
Direktoratet listet opp slik:

Ukjent
Åpen ild
Elektriske årsaker
Feil bruk av el-utstyr
Påsatte branner
Selvtenning
Annet
Lynnnedslag
Eksplosjon

Særskilt brannobjekt

Kulturminneloven

Planlagt/ eksisterende
tekniske
sikkerhetsinstallasjoner:

Plassering i forhold til
nabobebyggelse

Spesielle forhold knyttet til
detaljprosjektering og utførelse

22,95 %
22,39 %
20,40 %
14,37 %
11,75 %
3,62 %
2,91 %
1,06 %
0,54 %

Innsalstid

Vindusbnald

7ipSlandardsprinkler

Sponklor mod hurtg
respons

Alarm

Fig. A.2.2:

Tekniske installasjoner kan gi slokke- og

redningsmannskaper bedre tid.

Sikkerheten til rømning vil i rapporten generelt ikke

basere seg på hjelp fra brannvesenet sin innsats.

Brannobjektet skal i segselv ha innretninger som gjør at

rømningen normalt går uproblematisk.

Gjennom tilfredsstillende celleinndeling skal brannen

holdes mest mulig begrenset ved arnestedet.

Brannsted Tid
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Ev. I kal r mm b tin I r:
Kommuneplan/ Reguleringsplan/ Plan- og bygningslov:
3S Prosjekt har IKKE sjekket opp om tiltaket strider mot arealdelen til kommune-

planen.

Vi finner heller ikke om det er noen gjeldene reguleringsplanen for skoleområdet

inne på Orkide-basen. Vi har heller ikke fått tilsendt noe planer som gjelder for

området. 3f. ellers våre oppdragsvilkår.

Alle tiltak som skal til for å bringe brannobjektet i samsvar med denne

brannsikkerhetsstrategien, er generelt s knads likti e tiltak etter plan- og

bygningsloven sine bestemmelser.

	

Dkumn "nkrv "Idr nr1 I k •
Eier ved PRO må dokumentere planlagte materialvalg.. Likens må UTF levere

dokumentasjon på de produkter som er benyttet i bygget. Dokumentasjonen skal

legges fram som en del av FDV-dokumentasjonen og inngå som underlag for

selve branndokumentasjonen og ferdigattest. Krav om FDV-dokumentasjon er

bl.a. hjemlet i pb1. § 21-10.

Eier har ansvar for å dokumentere at sikkerheten ivaretas i driftsfasen.
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A.2 RISIKOKLASSER

Risik kl r TEK 11-2:
Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal
byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, lasseres i risikoklasser.

Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre
rømning og redning ved brann.

Virksomhet som tradisjonelt faller i en risikoklasse kan unntaksvis, og etter
særskilt vurderin , plasseres i en lavere risikoklasse dersom det er få mennesker
i byggverket og byggverket er tilrettelagt for rask og enkel rømning og redning.

Vurderingen må gjøres av ansvarlig prosjekterende og må være begrunnet og
dokumentert.

V rv r rin r nn I •
Brannobjektet er planlagt med følgende virksomhet for å vurdere aktuelle
risikoklasser:

skole og barnehage

Vurdert risikoklasse er sjekket ut gjennom følgende tabell i TEK § 11-2:

RisikoklasseByggverk kun

beregnet for

sporadisk

personopphold

Personer 1

byggverk kjenner

rømningsforhold,

herunder

rømningsveier,

og kan bringe seg

selv 1sikkerhet

Byggverk

beregnet for

overnatting

Forutsatt bruk av

byggverk

medfører liten

brannfare:

1 Ja Ja Nei Ja
2 Ja/nei Ja Nei Nei

3 Nei Ja Nei Ja

4 Nei Ja Ja Ja
5 Nei Nei Nei Ja
6 Nei Nei Ja Ja

Ut i fra at brannobjektet er definert med et bruksområde (bruk om dag og
kveld), er det ingen grunn til å operere med mer enn en risikoklasse.

Krav til brann b" kt tid n vid r ros" kt rin n utf rel n.:
Ut i fra ovennevnte er det følgende risikoklasse(r) for brannobjektet:

Risikoklasse (-r) - RKL:

(jf TEK § 11-2) RKL 3

2011059BR/800/867-01
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A.3 BRANNKLASSE

(TEK § 11-3)
Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse,
samfunnsmessige interesser og miljø, skal byggverk, eller ulike deler av et
byggverk, plasseres i brannklasser.

V r rin r nn I :
Brannobjektet er planlagt med virksomhet og risikoklasse som er beskrevet
under kap A.2-A.3.

Tellende etasjer (jf. også A.1):




EtasjeAreal
bruttoareal

Virksomhet Tellende
etas'e

Bygg A




Lager og Ja

Kjeller: 194 m2 aktivitetsrom




etasje: 964 m2 Undervisning Ja




Gymsal, sløyd,
klasserom og
barneha e




etasje: 424 m2 Undervisning,
grupperom, kontorer

Ja




Administrasjon.
tekniske rom,
gym.sal. og sløyd
øvre del




Loft: fri2 Lager Nei

Tabell A.3.1: Areal og virksomhet

Det er ikke planlagt noen unormal bruk av dette brannobjektet og i
utgangspunktet er det ingen grunn til å vurdere bygget strengere enn de
minimumskrav TEK legger opp til.

Dette bygget blir vurdert delt opp i to seksjoner med seksjoneringsvegg (mellom
byggetrinn A og B). Byggetrinn B og C vurderes i en lavere brannklasse i og med
at det denne seksjonen kun har 2. etasjer. B og C må ses å som en seks'on
siden de ikke er skilt fra hverandre med en seksjonering.

Sannsynligvis er eksisterende bærende konstruksjoner i samsvar med de
kravene som ble stilt i BF 49, BF 69/85 og TEK1997. Denne strategien tar
utgangspunkt i TEK 2010. Ved ombygging/ hovedombygging, må bærende
konstruksjoner sjekkes ytterligere opp på stedet.

Brannklasse 1 og 2 blir valgt for de ulike seksjonene. Dette er i samsvar med
minimumskravet i TEK 2010 for et bygg i 2 og 3 etasjer.

2011059BR/800/867-01
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Brannklasse 2 er valgt for hele bygget/ deler av bygget i henhold til følgende

tabell (jf. § 11-13 tabell 1)
Risikoklasse Etas'e

1 2 3 o 4
1 BKL 1 BKL 2
2 BKL 1 BKL 2
3 BKL 1 BKL 2
4 BKL 1 BKL 2
5 BKL 2 BKL 3
6 BKL 2 BKL 2

Krvilrnnbk i d n vi r r k rin n r ls n:
Følgende brannklasser skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å
sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Brannklasse: Kravet til brannklasse bestemmes i utgangspunktet ut
(jf TEK § 11-3) i fra risikoklasse og antall etasjer i brannobjektet. Alle

måleverdige plan som inneholder hoveddel, skal
medregnes i etasjeantallet.

Ut i fra det som foreligger av dokumentasjon for dette
brannobjektet, har vi valgt å se bygningsmassen med
maks 2 og 3 etasjer. Dette gir et krav om:

BKL Gjelder for byggetrinn B og C
BKL 2 Gjelder for byggetrinn A

3f. § 11-13 tabell 1

Følgende ytelser ma minst
være oppfylt:

Brannklassene innebærer liten og middels konsekvens
for at en brann kan føre til skade på liv, helse,
samfunnsmessige interesser og miljø.

BrannklasselKonsekvens
,liten

2 middels

3lstor
4særlig stor

1. Byggverk plasseres i brannklasse 1, 2 eller 3 etter
tabell 1 avhengig av aktuell risikoklasse og antall
etas'er med unntak som itt i nr. 3-7.
3. -7.
Uaktuelt

5 eller flere

2011059BR/800/867-01
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A.4 BÆREEVNE OG STABILITET VED BRANN

(Jf. TEK § 11-4)
Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner, er å
oppnå en tilstrekkelig bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet
brannpåkjenning. Dette skal føre til at byggverket ikke styrter sammen under
brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for
rømning og redning

Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal det
medregnes termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet som
kan forventes i byggverket.

V r rin b runn I :
Brannobjektet er planlagt med brannklasse som er beskrevet under kap A.3.

Bygningsdelers brannmotstand bestemmes generelt ut fra byggverkets
brannklasse som en følge av konsekvensen av en svikt i bygningsdelen.

Spesielle krav for brannobjektet:

Det er ikke planlagt noen unormal bruk av brannobjektet og det er da ingen

grunn til å vurdere bygget strengere enn de minimumskrav TEK legger opp til.

Dette er et eksisterende bygg som er bygd etter byggeforskrifter/ tekniske

forskrifter fra 1949/ 1969/ 1985/1997. Utførelsen er ikke kontrollert ytterligere

av oss. Den eksisterende bærende konstruksjonen er lite å gjøre noe med uten

omfattende ombygginger/ totalrenovering, men pga. noe usikkerhet bør sikker

rømning og tidlig varsling være en viktig faktor videre i denne strategien.

Vurdering av brannenergi:

Ut i fra normale parametere som er brukt i vurderingen i Norge, ligger

brannenergien på 50-400 MJ/m2. Vi har ikke fått opplyst om at det skal være

spesiell møblering, inventar etc. som rokker på denne vurderingen.

Kr v 11 r nn " k i n vi r r " k erin n r I n.:
Følgende krav (3f. VTEK § 11-4 tabell 1) legges til grunn bæreevne og stabilitet
til grunn for prosjektering og utførelse:

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at byggverket som helhet, og de

enkelte delene av byggverket, har tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til

bæreevne og stabilitet.

Trappeløp må ha brannmotstand for å muliggjøre rednings- og slokkeinnsats og
ivareta sikkerheten til rednings- og slokkemannskaper både under og etter
innsats.
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Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal
det medregnes termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet
som kan forventes i byggverket.

Brannenergien til objektet er satt ut fra erfaringsparametere for bruksområder
som er omsøkt:

Spesifikk brannbelastning: 50-400 MJ/m2

Bæresystem i byggverk i brannklasse 1 og 2 skal dimensjoneres for å kunne
opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i minimum den tid som er
nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket.

Generelle krav TEK § 11-4:

Bærende hovedsystem:

Sekundære, bærende
bygningsdeler, etasjeskillere
og takkonstruksjoner som ikke
er del av hovedbæresystem
eller stabiliserende

Trappeløp

Utvendig trappeløp, beskyttet
mot flammepåvirkning og
strålevarme

Tabell A.4.1

Preaksepterte ytelser:

For bæresystem i byggverk i
brannklasse 1 og 2 må følgende
ytelser minst være oppfylt:

BKL 1

R 30
[B 30]

R 30
[B 30]

BKL 2

R 60
[B 60]

R 60
[B 60]

R 30
[B 30]

R 30 [B 30]
eller
A2-sl,d0
[ubrennbart

Merknader:

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

 
Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk
må være i samsvar med tabell A.4.1 med unntak som
an itt i nr. 3 til 6.

 
Branncellebegrensende konstruksjoner må
understøttes av bærende konstruksjoner med
tilsvarende eller hø ere brannmotstand.

-6.
Uaktuelt
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(5) Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for &I
etasje, eller for tak, skal dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende
bæreevne og stabilitet i den tiden som er nødvendig for å rømme og redde
personer og husdyr i og på byggverket.

Preaksepterte ytelser:
For sekundære konstruksjoner 1.
og konstruksjoner som bare er Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i
bærende for &I etasje, eller brannklasse 1 og 2 må være som angitt i tredje ledd
for tak, må følgende ytelser (3).
minst være oppfylt for
byggverk i brannklasse 1, 2 og
3:

"Jf. ellers andre krav i TEK

2011059BR/800/867-01
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A.5 SIKKERHET VED EKSPLOS3ON

(Jf. TEK § 11-5)
Byggverk der forutsatt bruk kan medføre fare for eksplosjon, skal prosjekteres
og utføres med avlastningsflater slik at personsikkerhet og bæreevne
opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.

Vur rin r nn Is •
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Brannklasser er beskrevet under kap A.3.

Spesielle krav for brannobjektet som følge av faren for eksplosjon:
Sløyd/ aktivitetsrom (1.etasje) der det ev. kan oppbevares gass- og lakkbokser

etc. Vi har ikke mottatt oversikt over mengder av brannfarlige vesker som

oppbevares. Det forutsettes imidlertid at mengder ikke overstiger "hva som er

normalt" å oppbevare i slike rom. Jf. ellers søknadsplikt for oppbevaring av

vesker. Rommet har trykkflater ut mot det fri og utføres som egen branncelle.

Dør bør slå inn i rommet.

Krav il brann "ekt tid n vid re ros" kt rin n utf rel n.:

I forbindelse med krav til sikkerhet ved eksplosjon, har bygget innretninger som
krever tiltak:
Krav om tiltak? 3A? NE1
.3f. begrunnelse under var vurdering og begrunnelse.

Følgende ytelser må minst være oppfylt for de rom som er nevnt under:
Rom Konklusjon:

1 Sløyd Jf. brannplaner
Rom hvor det kan forekomme
fare for eksplosjon, må utgjøre
egen branncelle.
2Sløyd
Rom hvor det kan forekomme
fare for eksplosjon må ha
minst &I trykkavlastningsflate
når ikke andre tiltak er truffet
for å sikre mot skader på
personer og byggverket
forøvrig
3
Branncellebegrensende vegger
må om nødvendig forsterkes
for å opprettholde
rømningsveiers funksjon og
forhindre spredning av brann
til andre brannceller

Tabell A.5.1

Vinduer vil være de svakeste
punktene.
Jf. brannplaner.

-
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A.6 TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM
BYGGVERK

(Jf. TEK § 11-6)
Avstanden mellom et byggverk som brenner og nabobyggverk er avgjørende for i
hvilken grad nabobyggverket vil være truet av brannen. Faren for spredning av
brann fra et byggverk til et annet er normalt til stede når avstanden mellom
byggverkene er mindre enn 8,0 m.

Vurd rin o runn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2. Forutsatt
brannenergi er beskrevet under kap A.4.

Avstand til andre bygg i området er >10 m. Ingen krav til brannvegg mot andre
bygg.

Krav il br nno "k ti n vi r r " k rin n u rel n :

(1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for
personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke kan føre til urimelige store
økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser. Jf. ellers 2 og 3. ledd.

I forbindelse med tiltak mot brannspredning mellom byggverk, stilles det
følgende krav:

Brannvegg 3A NEI
lf. begrunnelse under v r vurdering og begrunnelse.
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A.7 BRANNSEKS3ONER

(Jf. TEK § 11-7)

Vurd rin o runn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.
Forutsatt brannenergi er beskrevet under kap A.4.

Krav til seksjonering i bygget?

Vurderinger og preaksepterte løsninger

Det foreligger ingen spesielle krav/ opplysninger om
dette i forbindelse med oppdragsgiver sin bestilling av
oppdraget.

Vi vurderer ikke denne skolen i den kategorien som de
generelle kravene her legger opp til.

Ikke en aktuell problemstilling i dette bygget.

Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten
seksjonering er 600 m2.

Det settes krav til heldekkende anlegg (kategori 2) i
hele brannobjektet.

Settes ikke krav til dette i utgangspunktet.

Røykventilasjon forutsetter normalt at branncellen
som skal ventileres ligger mot yttertak, slik at det kan
installeres røykluker for rask utlufting av branngasser.
Jf. trapperom som går over mer enn 2. etasjer.
JA Bygget har et bruttoareal < 1800 m pr. etasje
(forutsetter brannalarmanlegg). MEN direkte krav i og
med at det er barnehage. NB! Eksisterende bygg har
en seksjoneringsveggen er krav i byggesak fra 1985 i
forbindelse med byggetrinn B.

Vinduer og dører bør om mulig unng s i
seksjoneringsvegger fordi de gir en svekkelse i forhold
til resten av veggen mht. mekanisk motstandsevne.
Dører kan bli stående åpne i en kritisk situasjon.

Generelle krav:

Ansvarlig prosjekterende ma
gjøre en særskilt vurdering av
behovet for seksjonering av
byggverk som representerer
særlig t re samfunn m i
verdier.

Byggverk som representerer
store kulturhistoriske verdier
bør ha automatisk slokkeanlegg
uavhengig av areal. For ikke å
skade konstruksjoner og
inventar, kan det være aktuelt å
benytte anlegg som bruker
mindre vann eller andre
slokkemiddel enn
konvensjonelle sprinkleranlegg.

RKL 3

Brannalarmanlegg

Sprinkleranlegg

Røykventilasjon
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Barnehage .1

BYGGC

BYGGB

zeran-

Seksjoneringsveggen mellom

de to seksjonene A og B skal

kunne tåle en brannpåkjenning

slik TEK foreskriver. Det er

usikkert om den tåler den

mekaniske påkjenningen (M)

fult ut som den er foreskrevet

å holde. Store deler av veggen

er eksisterende yttervegg.

Seksjoneringen ble "bygd" i

1985 i og med bygg B ble

bygd.

Veggen er plassert der det er

mest realistisk å få det til

tilfredsstillende i det

eksisterende bygget slik det

ser ut i dag. Likevel må

veggen utvides i begge

retninger slik vedlagte

brannplaner tilsier.

Hver av seksjonene får

bruttoareal < 1800 m2 (basert

pr. etasje ut i fra

alarmanlegg).

Byggetrinn A:194 m2

Byggetrinn B og C: 770 m2

Brannplan 1. etasje.

BYGGA

44

Barneha en merket med svart sti let lin'e å fi ur over :

Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering er 600 m2.

Pr. i dag er C og B = 770 rn2 dvs. >600 m2 og er en felles seksjon. I eksisterende

bygg B og C vil det være vanskelig å oppnå seksjonering uten omfattende og

kostbar ombygging. Selve barnehagen er < 150 m2 , men funksjoner i kjøkken

etc. er felles med skolen sine bruksområder.
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,

:

Prinsippskisse pÅ seksjoneringsvegg slik velledningen til TEK 2010 viser at den skal utformes.

Bygg A eksjonerin fl

- -11•0,10L

Bildemessig plassering av seksjoneringsvegg —viser utvidelse av seksjoneringsvegg vegg

Krav til rann kt tid n vi r ros kt rin n utf rel n:
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

Seksjoneringsvegg JA NEI

Brannalarmanlegg JA NEI
Alternativt alarmanlegg
Sprinkleranlegg JA NEI
Røykventilasjon JA NEI
Røykventilasjon i trapper I trapp dersom som gar over flere enn to etasjer
Jf. v r vurdering og begrunnelse.
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(1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en
brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann
skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der
den startet.

Preaksepterte ytelser:

Følgende ytelser ma minst 1.
være oppfylt: Byggverk må oppdeles i seksjoner minst som angitt i

tabell A.7.1 med unntak som an itt i nr. 2 til 4.



Uaktuelt



Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten
seksjonering er 600 m2.

 
Uaktuelt

(2) I brannseksjon med ulike brannklasser skal egenskaper til brannskiller
mellom ulike brannklasser bestemmes av den høyeste
brannklassen. Underliggende etasje skal ha brannklasse minst som overliggende
etasje.

STØRRELSE PÅ BRANNSEKSJON: (jf. krav i TEK § 11-7)

Spesifikk brannbelastning i Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering
MJ/m2.

Normalt Med Med Med brann-

brannalarm- sprinkler- ventilasjon

anlegg anlegg

50-400 1 200 1 800 10 000 4 000
Tabell A.7.1: Med brannalarmanlegg menes i denne sammenheng anlegg i kategori 2, som gir
direkte varsling til en nødalarmeringssentral.

Seksjoneringsveggens brannmotstand avhengig av
Byggverkets brannklasse spesifikk brannenergi MJ/m2

Brannklasse 1

Brannklasse 2 og 3

Under 400
REI 90-M A2-
s1 dO A 90
REI 120-M
A2- sl,d0 [A 120]

(ev. mellom barnehage og bygg
C B ved en omb in .
Eksisterende vegg utbedres I
samsvar med forskriften.

Tabell A.7.2 - den høyeste brannklassen i bygget er dimensjonerende.
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Preakseptert ytelser til seksjoneringen.
Seksjoneringsvegg skal ha
brannmotstand minst som
tabellen over og ha følgende
ytelse

Seksjoneringsvegg m i sin helhet best av materialer
som tilfredsstiller klasse A2-sl,d0 [ubrennbare] og må
kunne motstå mekanisk påkjenning.

Isolasjonsmateriale som ikke tilfredsstiller klasse A2-
sl,d0 kan likevel benyttes når det er dokumentert ved
prøvning at materialet ikke blir involvert i brannen i
den forutsatte brannmotstandstiden.

Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er
dokumentert ved prøvning, må seksjoneringsvegg
utføres i tunge materialer som mur, betong eller
lignende.

Seksjoneringsvegg m føres minimum 0,5 m over
høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har
brannmotstand minst EI 60 A2-sl,d0 [A 60].

Seksjonering ved innvendig hjørne m utføres slik at:

seksjoneringsveggen føres minimum 8,0 m frem og
forbi hjørnet, eller

seksjoneringsveggen føres minimum 5,0 m forbi
innvendig hjørne i begge fasadene.

Seksjoneringsvegg m være slik utført at den blir
stående selv om byggverket på den ene eller andre
siden raser sammen.

Alternativt kan det bygges to uavhengige
seksjoneringsvegger.

Takkonstruksjonen m ikke være kontinuerlig over
seksjoneringsveggen på en slik måte at en kollaps på
den ene siden medfører reduksjon av konstruksjonens
bæreevne og brannmotstand på den andre siden.
Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsvegg må
kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, uten
at veggens branntekniske egenskaper reduseres.

Seksjoneringsveggens avslutning mot tak og fasade
må være utformet og utført for å hindre
brannspredning mellom ulike seksjoner.

Størst sikkerhet mot brannspredning oppnås ved å
føre seksjoneringsvegg over takflaten og utenfor
vegglivet, dvs, tilsvarende som brannvegger.

Seksjoneringsvegg i innvendig hjørne bør i
utgangspunktet unngås da det er vanskelig å få den
utformet slik at den effektivt forhindrer spredning av
røyk og branngasser mellom seksjonene. Der hvor
seksjoner ligger inntil hverandre i et innvendig hjørne,
må det derfor treffes særskilte tiltak for å hindre
branns rednin .

Tabell A.7.4
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Dører o vinduer i seks'onerin sve
For vinduer og dører som er
nødvendige av hensyn til Vinduer og dører må plasseres, eller være beskyttet,
virksomheten i byggverket må slik at de ikke blir utsatt for mekanisk påkjenning ved
følgende ytelser minst være nedfall av andre bygningsdeler.
o It:

Vinduer og dører m ha tilsvarende brannmotstand
som veggen. Vinduer må ikke kunne åpnes i vanlig
brukstilstand.

Dører m være lukket i en brukssituasjon eller ha
automatikk som lukker døren ved deteksjon av røyk.

Tabell A.7.5
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A.8 BRANNCELLER

(Jf. TEK §11-8):

Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Brannceller

skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre

brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

V r rin nn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.

Brannklasse(-er) er beskrevet under kap. A.3. Ev. brannvegger og seksjonering
er beskrevet under henholdsvis kap A.6. og A.7.

Oppdeling i brannceller skal bidra til sikker rømning og redning, men skal også

bidra til å forsinke og begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke

oppstår unødig store materielle skader. Oppdeling i brannceller vil også bidra til å
lette slokkearbeidet. Viktig at lab. rom og andre spesial rom jf. kap A.5 blir
ivaretatt som egne brannceller.

Det er spesielt viktig å hindre brann- og røykspredning til rømningsveiene i den
tiden som skal være tilgjengelig for rømning.

rvil rann • k i vi r ro ' k rin n r I
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder

med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være
egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

Generelle krav: Preaksepterte ytelser
Følgende rom, samling av rom
eller lokaler må være egne
brannceller: a. Rømnin svei

b. Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er
del av rømningsvei.

Barnehage som utgjør en avdeling.
Undervisningsrom med tilhørende birom.
Kontorer eller kontorlandskap som utgjør en

selvstendig bruksenhet.
Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor

det er kabler som utgjør en brannenergi på mer enn
50 MJ pr.løpemeter hulrom/korridor.

Tekniske rom som betjener flere andre brannceller.
Dette omfatter blant annet heismaskinrom, rom for
ventilasjonsaggregat, søppelrom, fyrrom for
sentralvarmeanlegg og varmluftsovner fyrt med gass,
flytende eller fast brensel. Unntak kan gjøres for
ventilasjonsaggregat som er sikret på annen måte mot
brannspredning trenger ikke plasseres i egen
branncelle. Sikring på annen måte kan utføres f.eks.
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at aggregatrom er plassert over yttertak med
brannmotstand minst som branncellebegrensende
bygningsdel.

Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei.
Kulvert som underjordisk transportgang,

kabelkulvert o.l.
Heissjakter og tekniske installasjonssjakter. Unntak

gjelder for heissjakt som ligger i trapperom.

(2) Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og
branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og
redning.

Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller må minst ha brannmotstand i
samsvar med tabell A.8.1.
Krav i TEK § 11-8: BKL 1 BKL 2 Merknader

Branncellebegrensende EI 30 EI 60 Preaksepterte
bygningsdel - generelt [B 30] [B 60] krav følges
Bygningsdel som omslutter EI 30 EI 60
trapperom, heissjakt og [B 30] [B 60] Preaksepterte
installasjonssjakter over flere krav følges
plan
Heismaskinrom EI 60 EI 60 Preaksepterte

[B 60] [B 60] krav følges
Fyrrom for sentralvarmeanlegg
eller varmluftsaggregat for
flytende og gassformig brensel.
Avhengig av innfyrt effekt, P, Det er ikke registrert

som følger: fyrrom i dette bygget
P < 50 kW- kun ytelse for
klednin /overflate
50 kW 0 kW

00 kW
Tabell A.8.1: Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler

Preaksepterte ytelser - dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel
Følgendeytelserm minstvære 1
oppfylt Dør og luke må ha samme brannmotstand som

konstruksjonen den står i og ha klasse Sa med unntak
som angitt i nr. 2 og 3.

Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende
vegg kan ha brannmotstand EI2 30-S, [B 30] med
mindre annet er angitt i tabell A.8.2.

Dør og luke som er klassifisert etter NS 3919 [B 30,
A 60 etc.], og som dermed ikke har Sa-klassifisering,
må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å
oppnå tilstrekkelig røyktetthet
5. Selvlukkende dør m ha p montert dørautomatikk
med mindre det er dokumentert at den manuelle
åpningskraften er maksimalt 20 N
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7. C-klasse (C1-05) velges ut fra forventede
påkjenninger og ønsket levetid.

Krav i TEK § 11-8: BKL 1 BKL 2 Merknader:
Branncelle - trapperom Tr 1




Uaktuelt

Korridor - trapperom Tr 2 E 30-CS,
[F 30 S]

E 30-CS,
[F 30 S]

Preaksepterte
krav følges

Branncelle - korridor EI2 30-S,
[B 30]

EI2 30-S,
[B 30]

Preaksepterte
krav følges

Brannklassifisert dør som skal være selvlukkende (C) og ha dørautomatikk, m være
klassifisert med slikt utstyr.
Tabell A.8.2: Brannmotstand til dør til og i rømningsvei.

Preaksepterte ytelser - vindu i branncellebegrensende bygningsdel
Følgende ytelser m minst være Vindu i branncellebegrensende bygningsdel m ha
oppfylt tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke

kunne å nes i vanli brukstilstand.

Preaksepterte ytelser - bygningsdel som omslutter heissjakt, heismaskinrom og
installasjonssjakt
P grunn av termiske
oppdriftskrefter sprer en brann
seg svært raskt i vertikale
sjakter og hulrom. Det er derfor
viktig at vegger rundt
heissjakter og
installasjonssjakter har utførelse
som reduserer faren for brann-
og røykspredning mellom
sjakter og tilliggende rom.

Følgende ytelser må minst være
oIt:

Heissjakter og installasjonssjakter m
røykventileres, eller det må etableres mellomliggende
rom, utført som egen, ventilert branncelle (luftsluse),
mellom heissjakt og tilstøtende rom. Brannmotstand
for dør fra tilstøtende rom til sluse må være minst
EI 30-Sa.

Preaksepterte ytelser - heisdør
Følgende ytelser m minst være 1. Dører m ha samme brannmotstand som veggen
oppfylt: den står i med unntak som angitt i nr. 2.

I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det
benyttes heisdør minst E 90 [F 90].
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Preaksepterte ytelser - trapperom
Trapperom ma utføres slik at 1.
det gir tilfredsstillende Uaktuell
beskyttelse mot varmestråling
og inntrengning av røyk i
rømningsfasen.

Trapperom må utføres som
egen branncelle selv om
trapperommet ikke er en del av
rømningsvei.

Dersom trapperommet ikke
leder direkte til det fri eller
sikkert sted, må rømningsveien
videre utføres som
trapperommet mht.
omsluttende konstruksjoner,
mellomliggende rom, dører mv.

Trapperom utføres som Tr 1, Tr
2 eller Tr 3 tilpasset ulike
sikkerhetsbehov

Følgende ytelser må minst være
o It:

2.
Trapperom Tr 2 må ha et rom utført som egen
branncelle mellom trapperommet og branncellen det
skal rømmes fra.

Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell A.8.1
og dører må ha brannmotstand som angitt i tabell A.8.
2,

Trapperom Tr 2 kan gå til kjeller når det er brannsluse
mellom de øvrige branncellene i kjeller og
trapperommet.

81•

=TI

1) Vegger som omslutter trapperom:
• Brannklasse 2: EI 60 [B 60]
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2) Dør fra mellomliggende rom (korridor) til
trapperom:
• E 30-CS, [F 30 S, med anslag og tettelist på

alle sider

 
Uaktuell



Det må treffes tiltak for å begrense eller hindre
røykspredning til trapperom Tr 2 og Tr 3 i samsvar
med "Preaksepterte ytelser - røykkontroll".

Preaksepterte ytelser - røykkontroll
Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer må
røykventileres. Det samme gjelder overbygde gårder og gater. (Ikke aktuelt i
dette brannobjektet pr. i dag)

Preaksepterte ytelser - forebygging av utvendig brannspredning mellom
brannceller i ulike plan
Spredning av brann fra vindu 1. Sannsynligheten for brannspredning mellom
eller annen åpning i yttervegg til brannceller i ulike plan må reduseres på en av
fasade eller brennbart tak er følgende måter:
ofte en vanlig årsak til rask a. Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer
brannspredning. minst lik høyden til underliggende vindu og

utført med brannmotstand minst E 30, eller
Det samme gjelder spredning av
brann fra underliggende vindu b. Annenhver etasje utført med fasade minst
til brennbar takfot eller gesims E 30, eller
og videre til kaldt loft som er
egen branncelle. Utlufting må c. Inntrukne fasadepartier på minimum 1,2 m,
da anordnes andre steder, eller eller utkragede bygningsdeler med samme
det kan benyttes lufteventiler brannmotstand som etasjeskiller minimum
med brannmotstand. 1,2 m ut fra fasadelivet, eller

Følgende ytelser må minst være d. Byggverket har automatisk brannslokkeanlegg.
oppfylt:

2.
Takfoten må i hele lengden utføres som
branncellebegrensende konstruksjon for
brannpåvirkning nedenfra med mindre byggverket har
automatisk slokkeanlegg.
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Preaksepterte ytelser - forebygging av horisontal brannspredning via vinduer
Branncellebegrensende
konstruksjoner, enten i samme
byggverk eller mellom to lave
byggverk, må utføres slik at
sannsynligheten for
brannspredning via vinduer som
ligger med liten innbyrdes
avstand i innvendig hjørne, eller
mellom vinduer i motstående
fasader, blir liten.

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

1
Vinduer må ha samme brannmotstand som veggen
den står i, med unntak som gitt i tabell A.8.3. For
motstående parallelle yttervegger gjelder tabellen
bare når vindusarealet ikke utgjør mer enn 1/3 av
veggarealet.

 
Uaktuell

 
Uaktuell

UTFORMING AV MOTSTÅENDE VINDUER I YTTERVEGGER:

Avstand L i

meter mellom

vinduer

[glassflater]

L < 3,0
yttervegger i BKL 1

Vinduer i motst ende
parallelle yttervegger i BKL 2
og 3

Vinduer i innvendige hjørner i
Bkl 1

3,0 < L < 6,0

L > 6,0

L < 3,0

3,0 < L < 6,0

L >= 6,0
L< 2,0

Ett vindu E 30 [F 30] eller begge
EI 15
Uspesifisert

Ett vindu EI 60 eller begge EI 30

Ett vindu E 60 [F 60] eller begge
E 30 [F 30]

Uspesifisert
Ett vindu EI 30 eller begge EI 15

2,0 < L < 4,0 Ett vindu E 30 [F 30] eller begge
EI 15

L >= 4,0 Uspesifisert
Tabell A.8.3:

Innbyrdes plassering

Vinduer i motst ende parallelle

Nødvendig brannmotstand

Ett vindu EI 30 eller begge EI 15
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I andre byggverk som omfatter mer enn &i
branncelle, bør kaldt loft eller oppforet tak oppdeles i
samsvar med underliggende brannceller.
Branncellebegrensende vegger på kaldt loft eller
oppforet tak bør da i størst mulig utstrekning
plasseres over branncellebegrensende vegger i
underliggende etasje. Veggene bør om mulig være
kontinuerlige gjennom alle etasjer og helt til
yttertaket, eller helst føres over yttertaket.

Innbyrdes plassering

Vinduer i innvendige hjørner i
Bkl 2 og 3

Fortsatt: Tabell A.8.3:

Preaksepterte ytelser
tak:
Følgende ytelser m være
oppfylt:

- forebygging av brannspredning via kaldt loft og oppforet

Avstand L i

meter mellom
vinduer

[glassflater]

Nødvendig brannmotstand

L< 2,0 Ett vindu EI 60 eller begge EI 30

2,0 < L < 4,0 Ett vindu E 60 [F 60] eller begge
E 30 [F30]

L> 4,0 Uspesifisert

Preaksepterte ytelser - brannceller over flere plan
For at rømning og slokking av 1.
brann skal kunne skje på en
rask og effektiv måte må
brannceller vanligvis ikke ha
åpen forbindelse over flere plan.
Under forutsetning av at
hensynet til sikker rømning er
ivaretatt, kan likevel brannceller
i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 ha
åpen forbindelse over inntil tre
plan dersom følgende ytelser er
o It:

2. Det m være tilrettelagte rømningsveier fra hvert
enkelt plan i samsvar med bestemmelsene i
forskriften.

Uaktuelt i dette brannobjektet
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A.9 MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER
VED BRANN

(Jf TEK § 11-9)
Alle overflater i gulv, vegg og tak kan være med å påvirke brannforløpet inntil
det ev. blir full overtenning. Med overflate forstås det ytterste sjikt på en
bygningsdel. Ved brann vil derfor valg av overflater være avgjørende i forhold til
antennelse, varmeavgivelsen og røykutviklingen. En klassifiseringvfl gjelde
kombinasjon av overflaten og underlaget som denne er anbrakt på.

Vurd rin o runn I •
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i
risikoklasse som er definert i kap A.3

Skolebygninger er erfaringsmessig spesielt utsatt for utvendig påsatte branner.
Dette bør vurderes spesielt ved utforming av byggverk og valg av materialer.

Ganger, som oftest også er rømningssoner, kan ikke inneholde kledninger etc.
som kan fremme en brann (røykproduksjon). Materialvalg i f.eks. brystpanel som
skal hindre spark- og slagskader; må utføres i godkjente materialer - jf. tabeller
under.

Møblering i rømningssoner må også unngås.

Oppstillingsplasserfor containere, søppelbeholdere o.l. må anordnes i god
avstand fra yttervegger, takutstikk mv. som kan antennes.

Isolasjon:
Brennbar isolasjon kan utvikle store mengder røyk som utgjør en trussel for
personsikkerheten i byggverk. Brennbar isolasjon kan også bidra til uakseptabel
brannspredning. Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart] kan derfor bare benyttes dersom
bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjon og isolasjonen
anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette kan for eksempel
gjøres ved at alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes
inn.

Isolasjonen må dessuten brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner, slik
at brannspredning inne i konstruksjonene hindres og den branncellebegrensende
funksjonen opprettholdes.
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Krvtilrnn 'k i nvi r r rin nu rl n:
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav:

Brannklasse

D-s2,d0 [In 2]

D-s2,d0 [In 2]

B-sl,d0 [In 1]

Merknader:

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

Preaksepterte
krav følges

2

D-s2,d0 [In 2]

B-sl,d0 [In 1]

B-sl,d0 [In 1]

OVERFLATER OG
KLEDNINGER
Overflater i
brannceller som ikke
er rømningsvel

Overflater p vegger og i
himling/tak i branncelle
inntil 200 m2
Overflater p vegger og i
himling/tak i branncelle
over 200 m2
Overflater i sjakter og
hulrom

Overflater 1
brannceller som er
rømningsvei

Overflater pa vegger og i
himling/tak

Overflater pa golv

Utvendige overflater

Overflater p
ytterkledning

Kledni nger
Kledning i branncelle
inntil 200 m2 som ikke er
rømningsvei
Kledning i branncelle
over 200 m2 som ikke er
rømnin svei
Kledning i branncelle
som er rømningsvei
Kledning i sjakter og
hulrom

B-sl,d0 [In 1] B-sl,d0 [In 1] Preaksepterte
krav følges

Dfi-s1 [G] Drs1 [G] Preaksepterte
krav følges

D-s3,d0 [Ut 2] B- s3,d0 [Ut 1] Preaksepterte
krav følges

K210 D-sl,d0 [K2] K210 D - sl,d0 [K2] Preaksepterte
krav følges

K210 D-sl,d0 [K2] K210 B- sl,d0 [Kl] Preaksepterte
krav følges

K210 B-sl,d0 [Kl] K210 A2-sl,d0 Preaksepterte
[K1-A] krav føl es

K210 B-sl,d0 [Kl] K210 A2-sl,d0 Preaksepterte
[K1-A] krav føl es

Tabell A.9.1A:Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5.
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Preaksepterte ytelser - innvendige overflater og kledninger
Følgende ytelser m minst være
oppfylt:

1
Overflater og kledninger har tilfredsstillende
egenskaper m.h.t. antennelse, brann- og
røykspredning når det benyttes produkter med
branntekniske egenskaper som angitt i tabell A.9.A,
med unntak itt i nr. 2.
2.
Rom med brannfarlig virksomhet må ha kledning som
tilfredsstiller klasse K210 A2-sl,d0 [K1-A].
Eksempel på rom med brannfarlig virksomhet er rom
hvor det oppbevares fyrverkeri, brannfarlig væske
kategori 1 og 2 eller rom hvor det utføres varme
arbeider som sveising, sliping samt rom hvor det
arbeides med å en varme.

Preaksepterte ytelser - nedforet himling i rømningsvei



Himlingen må tilfredsstille klasse A2-sl,d0 [In 1 på
begrenset brennbart underlag] og ha et
opphengssystem med dokumentert brannmotstand
minst 10 minutter for den aktuelle eksponering,

eller

Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller
klasse K210 A2-sl,d0 [K1-A].



Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må
ha minst like gode branntekniske egenskaper som
overfiatene o klednin ene i rømnin sveien for øvri .

Nedforet himling i rømningsvei
må ikke bidra til økt fare for
brannspredning. Himling må
ikke falle ned på et tidlig
tidspunkt og dermed
vanskeliggjøre rømning og
redning

Følgende ytelser må minst være
oppfylt:

Preakse terte telser - isolas'on i konstruks'oner:

Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til uakseptabel utvikling og spredning av

brann og røyk i byggverk. Bruk av ubrennbar isolasjon som fyller konstruksjonen

helt vil gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen.

Følgende ytelser m minst være
oppfylt:

1.
Isolasjon som benyttes i tak med uspesifisert
brannmotstand, dvs, som ikke har dokumentert R-
klasse, jf. § 11-4, må tilfredsstille klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart].

Unntak gjelder i byggverk uten loft eller med loft som
bare kan benyttes som lager, forutsatt at
takkonstruksjonen ikke har avgjørende betydning for
byggverkets stabilitet i rømningsfasen og
takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med
branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert
for tosidig brannpåkjenning, jf. § 11-4 tredje og femte
ledd.

Øvrig isolasjon i konstruksjoner må også tilfredsstille
klasse A2-sl,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]
med mindre annet er an itt i nr. 2 til 9.
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2.-5.
(Ikke aktuelt)



I byggverk i brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som
ikke tilfredsstiller klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart] benyttes på
takkonstruksjoner som har dokumentert bæreevne
under brann (R-klasse i samsvar med § 11-4 jf. kap
A.8.4) og som tilfredsstiller klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart].

Med mindre den bærende takkonstruksjonen i seg selv
beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra
undersiden (for eksempel betongdekke), må den
brennbare isolasjonen legges på et underlag av
isolasjon av klasse A2-sl,d0 med tilstrekkelig tykkelse
til å isolere mot varmepåkjenning fra undersiden.
Isolasjonen må i tillegg være beskyttet på oversiden
av materialer som tilfredsstiller klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart] som forhindrer
antennelse av og brannspredning i isolasjonen.

Alternativt til beskyttelse på oversiden kan isolasjonen
o deles i arealer å inntil 400 m2.



(Ikke aktuelt)



Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-sl,d0
[ubrennbart/begrenset brennbart] kan benyttes som
utvendig isolering av yttervegger med unntak for i
byggverk i brannklasse 3 og i byggverk i risikoklasse 6
forutsatt at det benyttes isolasjonssystemer som er
dokumentert ved prøving etter SP Fire 105: Large
scale testing of facade systems eller tilsvarende.

Fasademateriale og isolasjon må prøves som en
enhet. Underlaget må ha branntekniske egenskaper
minst tilsvarende det som ble benyttet ved prøving.



Brennbar isolasjon basert på cellulose- eller
tekstilfibrer o.l. kan benyttes i byggverk i brannklasse
1 og boliger inntil 3 etasjer. Isolasjonen må
tilfredsstille Euroklasse E eller NT Fire 035 Building
products: Flammability and smouldering
resistance of loose-fill thermal insulation.
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Preaksepterte ytelser - utvendige overflater

Utvendige overflater kan bidra
til brannspredning i et byggverk
og mellom ulike byggverk.

Følgende ytelser må derfor
minstvære oppfylt:



Utvendige overflater har tilfredsstillende egenskaper
mht. antennelse, brann- og røykspredning når det
benyttes produkter med branntekniske egenskaper
som angitt i tabell A.9.1A, med mindre annet er angitt
i nr. 2 og 3.



Yttervegg i byggverk i brannklasse 2 og 3 kan ha
utvendig overflate som tilfredsstiller klasse D-s3,d0
[Ut 2], når

a. yttervegg er utformet slik at den hindrer
brannspredning i fasaden,



Overflater i hulrom i ytterveggskonstruksjoner
betraktes på samme måte som utvendig overflate, og
må ha samme branntekniske e enska er.

Preaksepterte ytelser - taktekking
Taktekking kan bidra til 1.
brannspredning i et byggverk og Taktekking må tilfredsstille klasse BROOF(t2)[Ta].
mellom ulike byggverk. TegIstein, betongtakstein, skifertak og metallplater

kan uten ytterligere dokumentasjon antas å
Følgende ytelser må derfor tilfredsstille klasse EROOF(t2)[Ta].
minst være oppfylt:

 
Uaktuell



Ett-sjikts tak av duk og folie må tilfredsstille klasse B-
s3 dO Ut1 .
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A.10 TEKNISKE INSTALLASJONER

(Jf TEK § 11-10)

1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

(2) Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik

prosjektert og utført at deres funksjon opprettholdes i nødvendig tid. Dette

omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig

for å opprettholde installasjonens funksjon.

V r rin o b runn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i

risikoklasse som er definert i kap A.3

Tilfredsstillende sikkerhet i et byggverk er betinget av at sentrale tekniske
installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller
deler av brannforløpet og minst den tiden som skal være tilgjengelig for rømning.
Samtidig må disse ikke direkte eller indirekte bidra til uakseptabel brann- eller
røykspredning.

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i
kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som
kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i
kanalgodset.

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom
branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens
brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom
brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller beregning.

En bør så langt det er mulig unngå å føre kanaler gjennom seksjoneringsvegger.
Det bør derfor være eget anlegg for hver seksjon.

Krav til brann " ktet d n vi re r "ekt rin n utf r I n:
Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og
bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. I forbindelse med tiltaket, stilles
det følgende krav:

Preaksepterte ytelser - ventilasjonsanlegg
Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som

tilfredsstiller klasse A2-sl,d0 [ubrennbare materialer].

For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan
gjøres for små komponenter som ikke bidrar til
spredning av brann.
For isolasjon av kanaler vises til Preaksepterte ytelser
- rør- og kanalisolasjon.
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Preaksepterte ytelser - vann-
sentralstøvsugeranlegg o.l.
Følgende ytelser m minst være
oppfylt:

2.
Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m.
må utføres med brannmotstand EI 30 A2-sl,d0 helt til
utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med
samme brannmotstand.

3-5.
Uaktuelt

6.
Kanal som føres gjennom seksjoneringsvegg kan
oppnå nødvendig brannmotstand ved at kanal utstyres
med lukkeanordning (f.eks. brannspjeld) som har
tilsvarende brannmotstand som seks'onerin sve en.

og avløpsrør, rørpostanlegg,



Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
må ha dokumentert brannmotstand med unntak som
angitt i nr. 2 og 3.



Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan
føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med
brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-sl,d0 [A 90] og
isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse EI
60 A2-sl,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med
tettemasse.

Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som
konstruks'onen for øvri



Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm
kan føres gjennom murte og støpte konstruksjoner
med brannmotstand inntil klasse
EI 60 A2-sl,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med
tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har
tykkelse minst 180 mm.

Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle
bruken og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret til
brennbart materiale må være minst 250 mm.
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Preaksepterte ytelser — rør - og kanalisolasjon
Rør- og kanalisolasjon kan bidra
til rask brannspredning og
produksjon av store merTler
røyk. Følgende ytelser ma
derfor minst være oppfylt:

Preaksepterte ytelser
Kabler kan bidra til
brannspredning og produksjon
av store mengder røyk.
Følgende ytelser må derfor
minst være oppfylt:



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



Dersom den samlede eksponerte overflaten av
isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende
vegg- eller himlingsoverflate gjelder følgende:

Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst
tilfredsstille klasse BL-s1,d0. Unntak gjelder isolasjon
på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til
og med 200 mm samt isolasjon på rør og kanaler som
er lagt i sjakt eller over nedforet himling med
branncellebegrensende funksjon, som minst må
tilfredsstille klasse CL -s3,d0.

øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i
risikoklasse 3, 5 og 6, og i byggverk i brannklasse 2
o 3 må minst tilfredsstille klasse C -s3 dO.

1
Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i
andre hulrom i rømningsvei med mindre

kablene representerer liten brannenergi (mindre
enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller

kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som
har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende
bygningsdel,eller

himlingen har brannmotstand tilsvarende
branncellebegrensende bygningsdel, eller

hulrommet er s rinklet ikke aktuelt
2.
Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca.
50 MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres
ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt
unntak som gjelder kabler. Det kan ikke brukes som
be runnelse for andre fravik fra reakse terte telser

— elektriske installasjoner

Installas-oner som skal ha en funks'on under brann, må ha tilfredsstillende og
sikker strømtilførsel i den tiden installasjonen skal fungere. Dette omfatter blant
annet strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, motordrevne røykluker,
alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv.

Installasjoner som skal fungere under slokking må sikres strømtilførsel i
nødvendig tid.
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Følgende ytelser ma minst være 1.
oppfylt: Strømforsyning til installasjoner som skal ha en

funksjon under brann og slokking må sikres

ved beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg,
eller (uaktuell)

ved at kabler legges i innstøpte rør med
overdekning minimum 30 mm, eller

ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon
og driftsspenning minst 30 minutter for byggverk i
brannklasse 1
og 60 minutter for byggverk i brannklasse 2 og 3.

(brannklasse 2 vil være dimensjonerende for dette
brannobjektet).
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A.11 GENERELLE KRAV OM RØMNING OG
REDNING

(Jf TEK § 11-10)

Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det
skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.

Den tiden som er tilgjengelig for rømning, skal være større enn den tiden som er
nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende
sikkerhetsmargin.

Differansen mellom
tilgjengelig
rømningstid og
nødvendig rømningstid
er et uttrykk for
sikkerhetsnivået og
benevnes
sikkerhetsmargin.

Tilgjengeligrømningstid

Sikkerhets-



margin

i  ®

® Forflytning

Fortolkning+ beslutning

eDeteksjon/oppdagelse
Brannstart

Ved beregning av rømningstider (verifikasjon ved analyse, jf. § 2-1 annet ledd
bokstav b ) er det usikkerheter knyttet til alle inngående parametre eller
variabler, og dermed både til beregnet tilgjengelig rømningstid og beregnet
nødvendig rømningstid. Ved beregninger skal usikkerheter hver for seg og
samlet vurderes og dokumenteres av ansvarlig prosjekterende.

Usikkerheter i beregningene må legges til grunn ved vurdering av hvilken
sikkerhetsmargin som er nødvendig

Tictligere aktaaptsbeit delkonIvå for atle

Personer uten funksjonenedsettelse

Sterkt hmseIsekadecte personer

Sterkt synehemmede personer

Sterkt bervegelseshemmede personer

Endring Av akseptaben
rhalkanivå

Sikkerhetsmargin
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V r rin runn Is :
Rømning i byggverk kan deles i følgende tre faser:

forflytning innen branncellen det rømmes fra. Dette er ikke del av
rømningsveien.
forflytning i korridor (rømningsvei).
forflytning i trapperom (rømningsvei) til utgang

I dette bygget som tilhører risikoklasse 3, må bruken av byggverket og
brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp ha stor betydning for sikkerheten
ved rømning. Risikoklassene fremgår av A.2 (TEK § 11-2), og skal legges til
grunn for prosjektering av rømningsforholdene

Ut i fra det brannplaner viser av brannceller, avstand i brannceller til
rømningsvei, og prosjektert bruk av brannobjektet; vil dette legges til grunn for
den videre prosjektering under kap A.12 - A.15.

Kr v il rann ' kt i d n v'cl r r ' k rin n u r ls n:
I denne rapporten vil A.12-A.15 se på nødvendige minimale tiltak i forbindelse
med rømning for dette brannobjektet

Følgende legges til grunn i den videre prosjekteringen (nivå B):

Følgende ytelser vil bli vurdert
under A.12- A.15

Forbindelsen fra ethvert
arbeids- eller oppholdssted til
rømningsvei må være
oversiktlig, være uten
hindringer og ha færrest mulige
retningsforandringer. Følgende
ytelser må dessuten minst være
o It:

Det m vurderes om det er behov for spesielt utstyr
for å ivareta kravet om rask og sikker rømning og
redning av personer med funks* n ne I .
Behovet for utstyr vil være avhengig av type byggverk
og den in rne bere sk en byggverket skal ha i
bruksfasen.

Eksempel kan være spesielt utstyr for alarm tilpasset
brukerne av byggverket og utstyr for å lette redning
via trapper. Se ellers § 11-12 annet og fjerde ledd.

Tilgjengelig rømningstid er tiden fra en brann oppst r
til forholdene blir kritiske. Nødvendig rømningstid er
tiden det tar å rømme et byggverk. Sikker rømning
forutsetter at tilgjengelig rømningstid er vesentlig
lengre enn nødvendig rømningstid.

Forsamlingslokaler, klasserom o.l. kan deles opp i
mindre rom med uklassifiserte foldevegger. For å sikre
rask rømning fra de enkelte rom når foldeveggen er
trukket ut, må hvert rom ha rømningsveier som angitt
for en branncelle. Ingen av rømningsveiene kan gå via
åpninger i foldeveggene.

Ved innredning av en branncelle m det unng s at
innredningen gjør det vanskelig å orientere seg i
branncellen og å finne utgangene. Det må være
fluktsoner som har tilstrekkelig bredde i forhold til
dimensjonerende persontall.

Maksimal avstand fra et hvilket som helst sted i en
branncelle til nærmeste utgang er angitt i § 11-13
Tabell 1. Jf. A.13
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Et byggverk skal utføres slik at de mennesker som
oppholder seg i eller på byggverket under brann kan
rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de
påføres alvorlige helseskader.

Kriterier for menneskers tåleevne for temperaturer,
stråling, røykgasstemperaturer mv. skal fastsettes
med referanse til anerkjent
litteratur.

God belysning og merking vil bidra til redusere
nødvendig rømningstid. Behovet for og omfang av
tiltak vil være bestemt av risikoklasse, byggverkets
størrelse og planløsning.

Generelle prinsipper for visuelle ledesystemer med
elektriske og etterlysende komponenter framgår av
NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i
byggverk. Del 1. Se ellers § 11-12 tredje ledd.
NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i
byggverk. Del 1
NS 3926-2 Visuelle ledesystemer for rømning i

b verk. Del 2
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A.12 TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG
REDNINGSTIDER

Aktive tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden er tiltak som begrenser
eller forhindrer brann- og røykutviklingen eller som reduserer eksponeringen på
personer ved å føre røyk ut av byggverket.

Det mest effektive aktive tiltaket for å øke den tilgjengelige rømningstiden vil
være å installere et automatisk brannslokkeanlegg. De mest vanlige automatiske
slokkeanlegg er (tradisjonelle) sprinkleranlegg og boligsprinkleranlegg.

Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling.
Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av
byggverket.

V rd ri o runn I •
I dette bygget som tilhører risikoklasse 3, må bruken av byggverket og
brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp ha stor betydning for sikkerheten
ved rømning.

Sprinkleranlegg:
I dette eksisterende bygget er sprinkling ikke lagt til grunn. Vi mener sikkerheten
er ivaretatt uten dette, men det har også med kostnader å få dette gjennomført
nå. Det er derfor sett på andre sikringstiltak. Vi kan ikke se at det kan påvises at
sprinkleranlegg vil føre til vesentlig personsikkerhet i dette bygget.

Sprinkleranlegg vil imidlertid kunne spare store materielle verdier og ev.
begrense en brann. Stor hjelp for brannmannskaper i en rednings- og slukkefase.
Det er jo også et moment at hovedbrannstasjonen ligger "langt" unna
brannobjektet pr. dato.

Brannalarmanlegg:
Sikkerheten i dette bygget tilsier at det må ha et heldekkende alarmanlegg
kategori 2. (jf. omtale av bygget i kap A.1).

Eier/ bruker må vurdere hvorvidt det er behov for ekstra krav til lyssignal for
hørselhemmende og/eller ev talesignal for andre brukere. Dette tilhører
detaljprosjektering i nivå B.

Et klasserom/ undervisningsstedsom benyttes til mekaniske fag der det kan
være mye støy og hørselvern er nødvendig; må det vurderes lyssignal etc. Dette
tilhører også detalprosjektering i nivå B.

Evakueringsplan inkl. rømningsplaner skal utarbeides som en del av FDV-
dokumentasjonen.

Arbeidsbygning
Arbeidsbygning er byggverk med arbeidsplasser, for eksempel kontor, fabrikk,
verksted, museum, bibliotek, skoler og lignende. Arbeidsbygning er ofte
byggverk for publikum og omvendt.
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Krvi ra n •k i nvid r ro' k rin n r I n:

I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid,

skal det brukes aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden.

Forskriftens direkte krav til automatisk slokkeanlegg omfatter ikke dette
bygget.

Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig
rømningstid reduseres.

Følgende skal minst være a. Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til
oppfylt: 6 skal ha brannalarmanlegg.

b.
(uaktuelt i dette objektet)

§ 11-12 Tabell 3: Brannlarmkategori avhengig av risikoklasse med unntak som gitt
under preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav a og b.

Risikoklasse Antall etasjer Brannalarmkategori

3 1 1

2 og flere 2

Brannalarmkategori 2 Heldekkende brannalarmanlegg med optiske
rø kdetektorer 1alle områder.

Beskrevne ytelser for deteksjon og varsling vil ikke nødvendigvis
imøtekomme et hvert behov for tilrettelegging for evakuering og rømning for
personer med ulike type funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for å
supplere med ytterligere funksjoner for å sikre tidlig varsling og evakuering i
disse tilfellene. Dette tilhører detaljprosjektering i samråd med bruker/ eier.

Melding HO-2/98 Brannalarm. Temaveiledning. Statens bygningstekniske etat.
For oppfyllelse av krav om brannalarmanlegg må Melding HO-2/98 Brannalarm
legges til grunn så langt den passer og dersom ikke andre ytelser er angitt
nedenfor. For brannalarmanlegg vises ellers til NS-EN 54-serien om
brannalarmanlegg, del 1-25.

Følgende ytelser er nødvendige 1.
for å oppfylle forskriftens krav Brannalarmanlegg utføres i samsvar med
til brannalarmanlegg: brannalarmkategorier som angitt i tabell 3 med unntak

itt nedenfor.
2.-3.
Uaktuelt

4. I byggverk for publikum og arbeidsbygninger m
akustiske signalgivere suppleres med optiske
si nal ivere i
a. de deler av byggverk som er pent for

publikum, jf. § 12-5 fjerde ledd
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fellesarealer og rom med arbeidsplasser i
arbeidsbygninger, jf. § 12-5 femte ledd

rom som er universelt utformet i samsvar med
§ 12-7 femte ledd

bad og toalett utformet i samsvar med § 12-9
annet og tredje ledd.

Branncelle over flere plan beregnet for flere enn
1 000 personer må ha talevarslingsanlegg.
Uaktuelt i nåværende b



Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til
nødalarmeringssentral, alarmstasjon, vaktselskap eller
til sted lokalt i byggverket med personell som har
ansvar for å iverksette aksjon i henhold til
alarmor aniserin .

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å vurdere avvik fra tabell 3, bl.a. fordi
spesielle miljøer kan påvirke eller begrense bruken av røykdetektorer. Det
aksepteres derfor bruk av alternativ detektorteknologi i driftsmiljøer hvor dette
kan dokumenteres som bedre egnet.

Valg av andre detektortyper, eller unntak for installasjon av detektor i rom der
overvåkingen er tilfredsstillende med detektorer plassert utenfor rommet, må
begrunnes av ansvarlig prosjekterende.

I byggverk med rom som har forskjellige bruksformål, er de strengeste ytelsene
bestemmende for hele byggverket eller en naturlig avgrenset del av byggverket,
f.eks. en seksjon.

(3) I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan
være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og
være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte.

Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk
beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem.

Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i
rømningsvei.

Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type
ledesystem. Ytelsesnivået til ledesystemet skal gi tilfredsstillende siktforhold i
rømningsveien. Luminansnivået må tilpasses type ledesystem, jf. NS 3926
"Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk".

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt Store uoversiktlige brannceller som større salgslokaler

og andre lokaler med mange personer,
kontorlandskap, undervisningsbaser, store boligbygg
med flere boenheter i mer enn 2 etasjer der beboerne
har felles rømningsveier og byggverk med behov for
assistert rømning, må ha ledesystem.
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Der det ikke er spesielt tilrettelagte fluktveier i
branncellen fram til rømningsveiene, må hele
branncellen utstyres med ledesystem tilsvarende som
for rømningsveiene. Det kan være nødvendig at
ledes stemet omfatter automatisk taleinformas'on.



Uaktuelt.

 
Uaktuelt - barnehagen tilhører bygg B og C.



Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 og 3 må
fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og
redning, og i minst 60 minutter etter utløst
brannalarm eller bortfall av kunstig belysning
strømbrudd .

(4) For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, samt
arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk.

En evakueringsplan ma blant Prosedyrer for rapportering av brann og andre
annet omfatte: situasjoner som krever evakuering

Beskrive hvilke omstendigheter eller situasjoner som
krever evakuering

Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon

Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle
under evakueringen, inklusive de som skal assistere
personer som har behov for hjelp til å komme ut av
byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være definert
med hensyn til personer med ulike.
typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for
spesielt utstyr som vil gjøre evakuering av personer
med nedsatt funks'onsevne lettere o raskere.
Plan for øvelser. Øvelsene m være realistiske med
hensyn til assistert rømning.

Rømninasolaner:
Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og
rømningsveier og utganger, og plassering av
slokkeutstyr og manuelle brannmeldere.
Rømningsplaner er beregnet for personer som
oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort
branninstruks, symbolliste og en markering for
"Her står du".
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(5) Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og
redningsinnsats skal være tydelig merket, med mindre de bare er beregnet for
personer i én bruksenhet og personene må forventes å være godt kjent med
plasseringen.

Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats kan for
eksempel være brannmannsheis (jf. § 11-17), manuelle brannmeldere og
sentraler for slokkeinstallasjoner, brannalarm, røykluker og nødlys.

I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i rømningsveiene (som brannslanger,
håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy som har en funksjon ved
rømning og nøkkelbokser) og spesielt utstyr som er plassert i byggverket for å
gjøre evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne lettere og raskere.

For merking av manuelt slokkeutstyr gjelder § 11-16 fjerde ledd.
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A.13 UTGANG FRA BRANNCELLE
Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det
skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse. Fra hver branncelle skal
man kunne rømme til et sikkert sted.

Med sikkert sted menes område hvor kritiske forhold ikke er eller vil kunne være
en trussel for mennesker og dyr. Dette er vanligvis på terreng i avstand fra
brannobjektet eller i annen brannseksjon.

Vur rin b runn I :
Personer med nedsatt funksjon må tas hensyn til også i rømningsfasen. Ekstra
tid etc må vurderes i sikkerheten og som økt sikkerhetsmargin.

Antall rømningsveier tilfredsstiller TEK sine krav. Jf. også brannplaner og kap A8.
Flere utganger - Hensikten med dette kravet er å unngå opphopning ved
utganger.

Krav ilbranno " kt id n vid r r kt rin n r ls n:

§ 11-13 Tabell 1: Maksimal avstand fra hvilket som helst sted i branncelle til nærmeste
ut an .
Risikoklasse Maksimal lengde (m) på fluktvei

3 og 5 30 m

§ 11-13 Tabell 2: Byggverk må ha minst to trapperom som angitt i tabellen.
Risikoklasse Etasjer

< 8 > 8

3 Tr 2 Tr 3

Trapperom angitt for byggverk inntil 8 etasjer gjelder forutsatt at øverste gulv ikke er høyere enn
23 meter over laveste punkt på oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskaper, jf. § 11-17.

(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger
til to uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to
alternative rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller
sikre steder.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Avstand fra et hvilket som helst sted i en branncelle til

nærmeste utgang må ikke være lengre enn angitt i
tabell 1.
2.
Byggverk må, med unntak som gitt i annet ledd, og
som angitt i nr. 2 a og b, ha minst to trapperom som
an itt i tabell 2.

Garasjer i risikoklasse 1 med inntil 8 etasjer,
hvor det ikke er utgang fra hver etasje til
sikkert sted må ha minst to tra erom Tr 2.
Brannceller beregnet for mindre enn 150
personer kan ha bare én utgang direkte til
sikkert sted forutsatt at maksimal avstand til
nærmeste ut an er i samsvar med tabell 1.

3. -6
Uaktuell
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Uaktuell

Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst
&I utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen
fra disse planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for
sikker rømning.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Uaktuell



I byggverk I risikoklasse 3 kan utgangen være
rømningsvindu som har underkant til og med 2,0 m
over terreng.

Ved større høyder må det være atkomst fra
rømningsvindu til utvendig trapp. Trapp må ha
avstand minimum 2 m fra vindu, eller være skjermet
mot flammer o strålevarme.



I risikoklasse 1, 2 og 3 må etasjer beregnet for 15
personer eller mindre ha minst ett rømningsvindu.
Etasjer beregnet for mer enn 15 personer må ha ett
ekstra rømningsvindu pr. 15 personer. Vinduene må
være hensiktsmessig fordelt i etasjen.
Avstand til nærmeste rømningsvindu må ikke være
større enn angitt i tabell 1.

 
Uaktuelt

Fra mellometasje beregnet for maksimum ti
personer i byggverk i risikoklasse 1, 2, og 3 kan
ut an en være interntra til underli ende lan.

 
Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og
bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde
må være minimum 1,5 m, jf. figur 5. Svingvinduer
med dreieakse må ha tilsvarende effektiv å nin .

 
Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av
spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett
å komme ut av vinduet.

 
Rømningsvindu, unntatt i boenheter, må ha
markerin sskilt.

 
Rømningsvindu må være tilgjengelig for
brannvesenets høyderedskap. I etasjer beregnet for
inntil 15 personer, og i boenheter, er det tilstrekkelig
at ett rømningsvindu er tilgjengelig for brannvesenets
hø deredska .
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(4) I lave byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan
utgangen fra branncelle enten føre til sikkert sted, eller til rømningsvei som bare
har én rømningsretning, forutsatt at hver branncelle har vinduer som er utformet
og tilrettelagt forsikker rømning.

(5) Brannceller for et stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to
utganger til rømningsvei.

§ 11-13 Tabell 3: Persontall for dimensjonering av fri bredde i rømningsvei og fri bredde
å ut an er til rømnin svei.

Bruksområde Brutto gulvareal i m pr. person

Skoler 2

Spisesaler 1,4

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: I brannceller med mange personer må samlet fri

bredde i utgangene bestemmes ut fra det antall
personer branncellen er beregnet for. Dessuten
gjelder:

Utgangene m være hensiktsmessig fordelt i
lokalet.

For dimensjoneringen av fri bredde benyttes 1 cm
r. rson.



Brannceller beregnet for inntil 300 personer må ha
minst to utganger til rømningsvei eller sikkert sted.



Brannceller med mer enn 300 personer må ha minst
to utganger til rømningsvei eller sikkert sted pluss én
ekstra utgang pr.300 personer. Med mindre utgangene
fører til sikkert sted må de fordeles på minst to
uavhengige rømningsveier eller på ulike deler av
rømningsvei som er skilt med bygningsdel og dør
minst klasse E 30-CS a F 30S .

(6) Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan
utgang gå gjennom annen branncelle.

Med branncelle som bare er beregnet for sporadisk opphold menes rom der
personer oppholder seg av og til i kortere tid. Dette kan for eksempel være
lagerrom og tekniske rom uten faste arbeidsplasser. Maksimal avstand fra et
hvilket som helst sted i denne branncellen til sikkert sted eller til nærmeste
rømningsvei må være som angitt i tabell 1.

For å ivareta generelle krav om tilrettelegging for rask og sikker rømning, jf. §
11-11, må fluktveien være oversiktlig og ha god belysning og merking. Det må
heller ikke foregå brannfarlig aktivitet i nabobranncellen det skal rømmes
gjennom.
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(7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask
rømning og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving.

Følgende skal minst være oppfylt:
Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne
uten bruk av nøkkel.
Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot
rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning.

Dette gjelder også når brannalarm er utløst, og vil vanligvis innebære at
selvlukkende dører (med dørpumpe) må ha dørautomatikk og ha prioritert strøm
eller UPS fram til dør.
UPS ( U ninterruptible P ower S upply) betyr avbruddsfri strømforsyning, dvs, at
produktet får strømforsyning selv om den vanlige strømforsyningen forsvinner i
en periode. Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst minst 60 minutter i
byggverk i brannklasse 2 og 3.

Preaksepterte ytelser angitt nedenfor gjelder også for dør som benyttes til
rømning fra branncelle til sikkert sted, dvs, dør til terreng eller til annen seksjon,
der det er relevant. For tilrettelegging av atkomst for rednings- og slokkeinnsats
vises til § 11-17.
Der det angis 0,9 m eller 1,2 m fri bredde på dør kan det benyttes dør med
modulmål hhv. 10 M og 13 M for utvendig karm. Dette forutsetter at den
endelige fri bredde, dvs, i det ferdige byggverket, er så nær opp til angitt fri
bredde som mulig og ikke underskrider dette med mer enn 0,05 m.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Dør til rømningsvei i byggverk i risikoklasse 1, 2, 3, 4

og 6 må ha fri bredde minimum 0,9 m.

2.-3.
Uaktuelt



Samlet fri bredde på dører fra branncelle til
rømningsvei bestemmes ut fra det antall personer
branncellen er beregnet for, jf. femte ledd.

 
Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0
m.

 
Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er
enkel å bruke for alle rsoner.

 
Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen
stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som
utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må
kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt
med å nin skraft å maksimum 20 N.

 
Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det
mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle
være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende
sikkerhet.
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Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har
brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk
ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp
for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil
10 sekundertidsforsinkelse på den manuelle
å nin smekanismen.



Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid
med kravene til sikker rømnin .



Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite
antall personer kan slå mot rømningsretning. Med et
lite antall personer menes inntil 10.

Brannceller med et lite antall personer kan være f.eks.
leilighet, sykerom, hotellrom og mindre kontorlokaler
o sal slokaler.
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A.14 RØMNINGSVEG

Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle og ha utgang
til terreng eller annen brannseksjon (sikkert sted).

Vurd rin b r nn I :
TEK sine bestemmelser følges. I dette brannobjektet er det planlagt tilstrekkelig
med rømningsveger. Jf ellers vedlagte brannplaner.

Alle hovedadkomster er planlagt som rømningsveger. Bruken av disse daglig gjør
at personer som bruker bygget også gjør seg kjent med rømningsforholdene, og
finner fram.

Krav il r nn 13- kt idnvi r r k rin n r Is n:

(1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den
skal ha tilstrekkelig bredde og høyde og være utført som egen branncelle
tilrettelagt for rask og effektiv rømning.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom

for andre formål dersom forutsatt bruk av byggverket
gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer
rømningsveiens funksjon. Eksempler er resepsjon og
vaktrom med inntil 20 m2 gulvareal som er knyttet til
korridor, og som er avgrenset slik at møbleringen ikke
har muli het for å vanskeli 'øre rømnin en.
2.
Uaktuelt

3.
Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller
utgang til sikkert sted (terreng eller annen
brannseks'on må være:

Maksimum 15 meter der det er utgang til
korridor med sammenfallende rømningsretning

Maksimum 30 meter der det finnes flere
trapper eller utganger,

4. Samlet fri bredde i rømningsvei m minimum
være 1 cm pr. person, men uansett minst som
angitt i nr. 4 a og b. For dimensjonerende
persontall vises til § 11-13 Tabell 3.

b. I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 m fri
bredde i rømningsvei være minimum 1,2 m.

7.
I byggverk med flere etasjer må rømningsveiene
dimensjoneres for samtidig rømning fra to etasjer. De
to etasjer som ligger over hverandre og til sammen
har det største persontall, er dimensjonerende.
Persontallet settes lik det største antallet personer
som branncellen er bere net for.
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Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører
rømningsvei må ha fri bredde tilsvarende som for
rømningsvei. Rekkverk m.m. kan stikke inntil 10 cm ut
fra vegg i rømningsvei uten at den frie bredden
reduseres av den grunn. Fri bredde i trapp må være
som for rømnin svei enerelt.

 
I svingt trapp som er rømningsvei for mange
mennesker, for eksempel i byggverk i risikoklasse 5,
må minste inntrinn ikke være mindre enn 200 mm.

Der rømningsvei går over flere etasjer, skal trapp skilles fra den øvrige
rømningsvei og andre brannceller, slik at trappens funksjon som sikker
rømningsvei ivaretas i den fastlagte tilgjengelige rømningstid.

Følgende ytelser ma minst være 1.
oppfylt: Trapperom Tr 1, Tr 2 og Tr 3 må utformes i samsvar

med § 11-8 annet ledd.

Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i
hensiktsmessige enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge
rømningsretningene.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Korridor som er lengre enn 30 m må deles med

bygningsdel og dør minst klasse E 30-CSa [F 30S] med
innb rdes avstand å hø st 30 m.

Hovedatkomst til byggverk, eller del av byggverk, for større personantall skal
være tilrettelagt for sikker rømning.

Dør i rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning
og slik at det ikke oppstår fare for oppstuving.

Følgende skal minst være oppfylt:
Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne
uten bruk av nøkkel.
Dør skal slå ut i rømningsretning.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt i tillegg til ytelser angitt i Dør i rømningsvei må ha fri bredde minst tilsvarende
§ 11-13 sjuende ledd:	 den nødvendige fri bredde i rømningsveien, jf. første

ledd. I byggverk hvor transport av sengeliggende
ersoner er nødvendi må dørbredden til asses dette.

2.
Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med
dørautomatikk eller dør med annet elektromagnetisk
åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller
røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan
benyttes som dør i rømningsvei dersom døren har
sikker funks'on ved bortfall av strøm o
a. byggverket har brannalarmanlegg og døren ved

alarm eller strømbrudd åpnes automatisk til
den bredde som er nødvendi eller
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b. døren manuelt kan føres til pen stilling med
åpningskraft på maksimum 20 N.

3.
Uaktuelt

Dør som skal kunne åpnes med ett grep uten bruk av nøkkel bør utføres med
panikkbeslag i samsvar med NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som
betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder.

(7) Heis og rulletrapp kan ikke være del av fluktvei eller rømningsvei. Slike
innretninger skal stoppe på en sikker måte ved brannalarm.
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A.15 TILRETTELEGGING FOR REDNING AV

HUSDYR (Ikke aktuelt)
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A.16 TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING
Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.

I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt

brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i

tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.

V r vurd rin runn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2 og i

risikoklasse som er beskrevet under kap A.3.

Bygget ligger i et skoleområde. På generell basis er det opplyst at det er

tilstrekkelig med vannforsynning/ - trykk i området. Det legges opp til slukking

med brannslanger. Brannslanger plasseres på strategiske plasser tilpasset

lengder på brannslanger etc. Det skal ikke plasseres brannslanger i trapperom

eller i sentrale rømningsganger,

Krav til brann kt tid n vi r r s" kt rin en utf r I n:
For merking av manuelt slokkeutstyr gjelder § 11-16 fjerde ledd.
I forbindelse med tiltaket, stilles det følgende krav

Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann.

I eller på alle byggverk der brann kan oppstå, skal det være manuelt

brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens startfase. Dette kommer i

tillegg til et eventuelt automatisk brannslokkeanlegg.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 hvor det er

trykkvann, må ha brannslange.

Dersom det ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde
vann må b verket ha håndslokkea arater.



Uaktuelt



Håndslokkeapparat må minst tilfredsstille
effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 3-7
"Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper,
telseskrav o røvin smetoder".
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Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan

oppnås.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Antall og dekningsområde av brannslanger og

håndslokkeapparater må være slik at alle rom i hele
b verket dekkes.
2.
Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom.
Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at
brannslanger trekkes gjennom, kan føre til at røyk og
brann asser s rer se til resten av b verket.
3
Brannslange må ikke være lengre enn 30 m ved fullt
uttrekk.

Brannslokkeutstyret skal være tydelig merket, med mindre det bare er

beregnet for personer i &I bruksenhet og personene må forventes å yære godt

kjent med plasseringen.
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A.17 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG
SLOKKEMANNSKAP

Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt byggverket er lagt til
rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats
uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr.

Byggverk inntil 8 etasjer forutsettes å ha god tilgjengelighet for brannvesenets
høyderedskap (brannbil utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer
og brannseksjoner kan nås, og helst slik at alle brannceller beregnet for
personopphold kan nås.

For å oppnå tilgjengelighet må øverste gulv ikke være høyere enn 23 meter over
laveste punkt på oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til hovedinngang og
brannvesenets angrepsvei i byggverk. For mindre byggverk i risikoklasse 4 og
brannklasse 1 kan det aksepteres avstand på inntil 50 meter.

Behovet for kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser må
avklares med brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maksimal stigning,
minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk mv. Jf. ellers vedlegg A.B i
denne rapporten.

Vår v rd r'n r nn I :
Brannobjektet er planlagt med bruk som er beskrevet under kap A.2.

Brann i takkonstruksjoner og hulrom er ofte vanskelig å kontrollere og slokke.

Det må legges særlig vekt på utforming av tak, sjakter og hulrom, adkomst og

mulighet for inspeksjon og effektiv slokking.

Kjellere må ha god tilgjengelighet som sikrer brannvesenet lett atkomst for å

kunne utføre rask og effektiv slokking.

Sikring mot nedfall av bygningsdeler:

Vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler o.l. bør festes med

ubrennbare festemidler, for å hindre nedfall som kan skade rednings- og

slokkemannskapene og deres materiell under førsteinnsatsen.

Krav til brann b kt tid n vid r ro k rin n utf r I n:

(1) Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap,
med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for
rednings- og slokkeinnsats.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: I byggverk hvor vindu eller balkong utgjør en av

rømningsveiene må det være tilgjengelighet for
brannvesenets høyderedskap i samsvar med ytelser
an itt i § 11-13.
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2,
Uaktuelt

 
I byggverk hvor brannvesenet vil måtte søke gjennom
et større antall rom (mer enn 50 rom), må
inngangsdør og dører til de enkelte rom lett kunne
åpnes ved hjelp av universalnøkkel, som plasseres slik
at den er lett til 'en eli for brannvesenet.

 
Uaktuelt

(2) Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og
bekjempes.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt: Loft må være tilgjengelig for slokkemannskapene via

utvendig eller innvendig atkomst. Seksjonerte loft må
ha slik atkomst til hver seksjon. Loft over 400 m2 må
ha flere atkomster og ikke mindre enn én atkomst for
hver 400 m2 loftsareal.

Loftmed gulv høyere enn 23 meter over
oppstillingsplass for brannvesenets høyderedskap bør
deles o i mindre brannceller.
2.
Oppforede tak må være tilgjengelige for brannvesenet
via utvendig eller innvendig atkomst. Takflater større
enn 400 m2 må ha flere atkomster og ikke mindre enn
en atkomst for hver 400 m2 takflate. For oppforede
tak med takflate inntil 23 m overoppstillingsplass kan
brannvesenets høyderedskap være slik atkomst.

Oppforede tak med takflate høyere enn 23 m over
oppstillingsplass for brannvesenets høyderedskap bør
deles o i mindre brannceller.
3. Hulrom m være tilgjengelige for inspeksjon.
Tilgjengeligheten må sikres på følgende måter:

Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker
i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i
topp og bunn av sjakten må ikke svekke
s'aktve ens brannmotstand.
Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling
kan ivaretas med luke i himling, eller ved at
himling består av nedfellbare eller løse
elementer. Avstand mellom to inspeksjonsluker
i himlin bør ikke være større enn 10 m.

4.
Uaktuelt
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Preaksepterte ytelser —vannforsyning
Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i
bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til
slokkevann. Se også forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Kommunen må sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til
tomtegrense i tettbygd strøk, er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for
slokkevann. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt,
skal kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke
behovet.

I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til slokking,
må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig mengde slokkevann
må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden.

Følgende ytelser m minst være 1.
oppfylt:	 Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra

inn an en til hovedan re svei
 

Det må være tilstrekkelig antall
brannkummer/hydranter slik at alle deler av
b verket dekkes.

Slokkevannskapasiteten m være:

b. Minst 50 l/s, fordelt p minst to uttak, i annen
bebyggelse

Ca plassering av kummer ved brannobjektet (iflg. driftspersonell ved skolen)

ka[

•

MyI adbrua
4i7

13
., •••t.

"

•

torbrua

ge—

Rød sirkel: (Ca. plassering)

Brannkum >50 m fra brannobjektet.

Vannkilde ogsåfra elv
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(3) Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og
slokkeinnsats skal være tydelig merket.

I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6, og i større byggverk i risikoklasse 2, må det
ved inngangen til hovedangrepsveien være en orienteringsplan som inneholder
nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (alarm- og
slokkeanlegg), brannvernleder og annet viktig personell samt oversikt over
særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.

Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for å løse
sine oppgaver på en effektiv måte. Det er dessuten vesentlig at kvalifisert
personell som utfører ettersyn, service og vedlikehold av slike installasjoner, får
god og lettfattelig informasjon om det enkelte system og sammenhengen mellom
systemene.
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A.18 AVVIK I FORHOLD TIL TEK 2010

Vedr. kap. A.7 Seksjonering:
Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering er 600 m2.

Pr. i dag er C og B = 770 m2 dvs. 170 m2 over kravet. I eksisterende bygg B og C

vil det være vanskelig å oppnå seksjonering uten omfattende og kostbar
ombygging. Selve barnehagen er < 150 m2, men funksjoner i kjøkken etc. er

felles med skolen sine bruksområder.

Krav til en ev seksjonering av barnehagen fra bygg B/C vil etter TEK 2010 være
REI 90-M A2-sl,d0 [A 120] med BKL 1.

Konklusjon:
Basert på hensikten med å kunne klare og begrenset en brann som arealene
over tilsier, mener vi at FOBTOT § 2-1 om økonomisk forsvarlig sikring er
ivaretatt. Det vil være en urealistisk kostnad å få til en helt tilfredsstillende
seksjoneringsvegg i B-C slik at arealbegrensningen på barnehagen oppfylles.

Ut i fra det vi kan se er sikkerheten ved barnehagen (også få barn) oppfylt og
selve barnehagen ligger i 1. etasje. Ev. så kan det også settes inn en dør rett ut i
det fri fra barnehagen. Vindu bør vurderes som sekundær rømningsvei.

Det forutsettes at skolen ellers blir utført i henhold strategi m/brannplaner og at
det opprettes branncelleskille mellom B og C. Jf. brannplaner.

Ved ev. påbygging/ tilbygg til bygg B og C må spørsmålet vedr. seksjonering
vurderes/ utføres i henhold til TEK 2010. Det samme gjelder dersom det skal
foretas en hovedombygging

Ut fra dette er avviket vurdert så tilfredsstillende som mulig slik situasjonen er
pr. dato.

Vedr. kap A.17: Tilrettelegging for redning og slukkemannskap:
Dersom opplysningene vi sitter inne med stemmer:
Brannkum står > 50 m fra brannobjektet. Brannmyndigheter lokalt må vurdere
ut i fra sitt lokale utstyr og tilgang til vann i elv (m/trykkforsterkende utstyr) om
det må opprettes flere kummer i området.

Følges opp av brannmyndighetene/ kommunen.
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Vedlegg A.A Brannplaner

Tegningslisteog brannplaner (leveres løst fra rapporten)

2011059BR/800/867-01



Distribusjon: 1= E-post; 2= Vanlig bretting; 3= Annet
3S Prosjekt AS

Sofus Jørgensens veg 5

6415 Molde3 •
Rådgivende ingeniører

Telefon: 71 19 17 20

Telefax: 71 19 17 21

Prosjekt nr:Prosjekt

2011059 BR VISTDAL SKOLE

Tegningsliste
Nr

1

E-post: post@3s.no

SideDatoSign.

1 av 111.01.12SU

Tegning Rev:
Nr:

Tegn ingen viser: Malestokk Format OpprinneliSiste rev.
g Dato:Dato:

864-01 Situasjonsplan, Jf. strategi kap A.2





864-02 Kjeller 1:100 A3 11.01.12

864-03 1. etg 1:100 Al 11.01.12

864-04 2 etg. 1:100 Al 11.01.12

864-05 Loft 1:100 A3 11.01.12

Nesset

kommune

BH PL ARK RIB RIV RIE UTF UTF UTF

12 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

i I

X X : I

X X :

X X
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VedleggA.B Diverse

Generelt fra brannvesenet - eksempel Molde kommune

HMS- og Kvalitetssikringssystem
for Molde brann- og redningsavdeling

6.4.7 RetningslInjer for plassbehov for
brannvesenets kjøretøy

Denne retffingslinjlen anglr Molde brann- og redningsa  delings plassbebo% for rask og
effekth rednings- og slokkelnnsuts. Plassbeho  et  årt er ungltt både for udkontst  eler og
for brannredningsareal.

Retningslinjen tar hensyn til brannbilenes størrelse. akseltrykk. akselavstand og svingradius,
samt nødvendig brannredningsareal for å operasjon av redningsmateriellet under slokke og
tedningsinnsats.

Retningslinjen er warbeidet i henhold til Teknisk forskrifter til plan. og bygningsloven (TEK)
§ 7-28, REN veiledning til TEK, samt Brann- og ekspiosjonsvernloven med Forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-5.

Våre plussbehtu :

Kjørebredde på rettløpsvei minst 3 meter.
Svingradius (ytterkant av vei): - mannskapsbil 9,5 meter

- tankbil og stigebil minst 12 meter.
Fri høyde min 4,5 meter.
Maks stigning i adkomstveg 1:8 (12,5%).
Terskel eller fortauskant må ikkc være høyere en 15 cm.
Veien ion og der bil skal stå parkert må kunne tåle et akseltrykk på 10.000 kg og tåle en
totalvekt på 26.5(X) kg.
Vi må ha et brånnredningsareal (en fri oppstillingsplass for utrykningskjøretøy) pit
minimum 10 meters lengde og 8,5 meters bredde.
Avstanden fra fasaden på bygningen til brannredningsarealets nærmeste kant skal være
minst 3 m.
Brannredningsarealet skal anlegges hensiktsmessig i forhold til slokkeinnsats mot bygget.
Store bygninger bør ha adkomstveg rundt hele bygningen.
Brannredningsarealet må ha maks stiening 1:20
Parkering cr ikke tillatt på adkomstveier og brannredningsareal og skal opplyses ved
tydelig skilting og avmerking.
Området må ha en brøyteavtale om vinteren slik at brannvesenets adkomst alltid er
tilgjengelig

Vedlegz: v la.s hor

Ut aveldato: 01 / 25.03.06 Side: 1 / 2
Utarbeidet av: JBH Godlient av:
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Eksempler på klassebetegnelser nyttet i den branntekniske klassifiseringen
EKSEMPLER P FELLES EUROPEISKE KLASSER GAMLE NORSKE
KLASSIFISERING KLASSER

Byggevare/bygningsdel Brannmotstand Brannp virkning

Materialer A2-sl,d0 Ubrennbart eller

begrenset

brennbart

Overflater p B-sl,d0 In 1
innvendige

vegger og himlinger

D-s2,d0 In 2

Overflater p B-s3,d0 Ut 1

utvendige

vegger og himlinger

D-s3,d0 Ut 2

Golvbelegg Dfl-51

Taktekking BR00F(t2) Ta

Rør- og kanalisolasjon A2L-sl,d0 Ubrennbar eller
begrenset
brennbar

BL -sl,d0 PI

CL-s3,d0 PII

DL-s3,d0 PIII

Sandwichelementer B-s1,d0 A (Eurefic)

B (Eurefic)

C (Eurefic)

D (Eurefic)

D-s2,d0 E (Eurefic)

Kledninger K210 A2-s1,d0 Kl-A

K210 B-sl,d0 K1

K210 D-s2,d0 K2

Bærende R 30 B 30
bygningsdeler

Bærende ubrennbare R 60 A2-sl,d0 A 60
bygningsdeler

Skillende E 30 F 30

bygningsdeler -

integritet

Skillende EI 30 B 30

bygningsdeler

Skillende ubrennbare EI 60 A2-sl,d0 A 60

bygningsdeler
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SkillendeREI 120-M
bygningsdeler -
brannvegg
Dører -E12 60-C
selvlukkende
Dører, luker o.l. -E12 60-S,
røyktette

A2-sl,d0 A 120

60 S

60 med anslag og
tettelister på alle
sider

Bygningsdelers brannmotstand - generelt
Bygningsdelers brannmotstand gir uttrykk for hvor lang tid bygningsdelen kan
opprettholde sine vesentlige ytelser som bæreevne, integritet (tetthet) og isolasjonsevne
mv., når den prøves i en ovn hvor temperaturen styres i henhold til standard
tidtemperaturkurve.

Tiden angis i minutter og disse er 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 og 240. (Alle verdiene
blir ikke nyttet innenfor klassifiseringen av de ulike bygningsdeler.) Brannmotstanden
kan således uttrykkes ved de ulike ytelsene (forkortet med bokstavbetegnelse) og tid,
som for eksempel EI 60.

Figur 1: Angivelse av bygningsdelers aktuelle ytelser knyttet til brannmotstand.

StabiliserendesjaktREI SeksjoneringsveggREIM

Branncelle-
begrensende
dekke
REI

_

Bærende
branncelle-
begrensende
veggREI

Bærende
ytterveggR

BærebjelkeR

BæresøyleR

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

Søyler og bjelker
Dette er bygningsdeler som vanligvis bare har lastbærende evne, betegnet R.

Lastbærende evne (R) er definert som en bygningsdels evne til å motstå
brannpåkjenningen på &i eller flere sider i den aktuelle tidsperiode uten at den mister
nødvendig bæreevne og stabilitet, når den samtidig er påført en mekanisk last.

Brannvegg og seksjoneringsvegg
Slike bygningsdeler må i tillegg til å oppfylle kriteriene til bærende og skillende
bygningsdeler, også kunne motstå en normert mekanisk belastning. Dette skal ivareta at
brann- eller seksjoneringsveggen kan bli truffet av bygningsdeler som bryter sammen og
faller ned. Prøvingsmetoden som legges til grunn for å dokumentere denne egenskapen
går ut på at elementet blir truffet av en normert gjenstand etter at det har vært utsatt
for brannpåvirkning i klassifiseringstiden. Mekanisk motstand, betegnet M, er evnen til å
motstå dette. [Dersom ikke kriterier i den europeiske standarden legges til grunn for
klassen M, må bygningsdel benevnt M oppføres i mur eller betong.]

Dører, luker - selvlukking
Betegnelsen C [S], betyr at en dør, luke e.l. har evnen til å lukke automatisk, slik at
åpningen stenges. Dette kan omfatte produkter som vanligvis er lukket, eller det er
produkter som står åpne og skal lukke ved brann.

C-klasse (C0-05) angir dokumentert holdbarhet ut fra antall åpne-lukke-sykluser, jf. NS-
EN 14600 Dører og vinduer som kan åpnes, med brannmotstands- og/eller
røyktetthetsegenskaper. Krav og klassifisering.

Klasse C5 bør velges for dører som brukes meget hyppig. Dører som normalt holdes i
åpen posisjon, kan ha klasse Cl. Klasse CO betyr at ingen ytelse er bestemt. Klassen skal
være angitt som del av dørens klassifisering.

Dører, luker - røyktetthet
Røyktetthet for dører og luker angis med betegnelsen Sa. Denne klassiflseringen betyr at
røyktettheten er målt ved romtemperatur.

(Klasse Sm betyr at røyktettheten måles både ved romtemperatur og ved 200 °C. En dør
som oppfyller klasse 5, har derfor minst like god ytelse som en dør som oppfyller klasse
Sa).

[Klassifiserte dører forutsettes å ha anslag på alle fire sider og tetthetskravet ble tidligere
ansett å være oppfylt når dørblad eller luke hadde slikt anslag. Dette gir imidlertid mye
røykgjennomgang dersom det ikke er montert tettelister. Dør til trapperom og sjakt, og
dør i seksjoneringsvegg, var blant de dører som måtte ha terskel. Spaltene mellom karm
og dørblad for tredører skulle
være i henhold til NS 3152 Innvendige dører av tre. For ståldører var det tillatt en klaring
på høyst 5 mm, dersom ikke døren var produsert med sikte på større klaring.]
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Heisdører
For heisdører kan brannmotstand inntil 120 minutter for integritet (E) og isolering (I)
dokumenteres etter

NS-EN 1634-1 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker,
åpningsbare vinduer og deler av bygningsbeslag - Del 1: Brannmotstandsprøving

for dører, porter, luker og åpningsbare vinduer, eller

NS-EN 81-58 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser -
Undersøkelse og prøvinger - Del 58: Prøving av etasjedørens brannmotstand.

Klassifiseringskriteriene ved prøvning etter de to standardene er noe ulike, men ved
angivelse av f.eks. klasse EI 60 for heisdører aksepteres det at denne klassen er
oppnådd ved prøvning enten etter NS-EN 1634-1 eller etter NS-EN 81-58.

Produkters egenskaper ved brannpåvirkning - generelt
EU-kommisjonen vedtok 9. september 1994 et system med "Euroklasser" basert på
produkters egenskaper ved brannpåvirkning. For å skille mellom de enkelte produktenes
innflytelse på brannforløpet, er det nødvendig å vite hvor raskt og i hvilken grad
produkter bidrar i en brann og hvilken røykproduksjonen de gir. Det er utviklet nye
prøvemetoder og tilhørende brannklasser til erstatning for det mangfold av metoder og
klasser som er blitt benyttet i de forskjellige landene i Europa tidligere.

Målet er å ha enkle metoder for å bestemme antennelighet, varmeavgivelseshastighet,
flammespredning, røykproduksjon og brennende dråper. Klassifiseringen anvendes for
produkter til byggverk hvor deres faktiske bruksvilkår bidrar til brann- og røykutvikling i
det rom hvor en brann oppstår.

Overflater
Vi nytter Euroklassene for å fastsette kravene til overflater som nyttes på vegger og tak.
Med overflate menes her det ytterste laget av en bygningsdel (det du kan ta på),
herunder overflatesjikt som dannes av maling, tapet og tilsvarende, jf. figur 2.
Overflate må ses i sammenheng med underlaget som overflaten er på, som sponplate,
gipsplate, isolasjonsmateriale og lignende. Klassifiseringen gjelder derfor det endelige
produktet, dvs, overflate på aktuelt underlag.

Hovedklassene er Al, A2, B, C, D, E og F.

Produkter i klasse Al vil ikke bidra i noe stadium av brannen, medregnet den fullt
utviklede brannen, mens det for produkter i klasse F ikke er bestemt noen ytelse når det
gjelder egenskaper ved brannpåvirkning.

Underklassene er s1, s2 og s3 for røykproduksjon og dO, dl og d2 for brennende dråper
[klassene Inl, In2 og Utl, Ut2].

Klasse s1 betyr at produktet gir liten røykproduksjon. Klasse dO betyr at det ikke oppstår
flammende dråper eller partikler. For klassene s3 og d2 er det ingen begrensning for hhv.
røykproduksjon og flammende dråper eller partikler.

[Eurefic-klassene A til E gjelder for sandwichelementer og overflateprodukter. De er
basert på prøving etter ISO 9705 Fire tests- Full-scale room test for surface products.
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Ved prøving observeres tid til overtenning, varmeavgivelse, røykproduksjon,
brannutbredelse og brennende dråper eller deler. Minste tid til overtenning for klasse A-
og B-produkter skal være 20 minutter, for klasse C-produkter 12 minutter, for klasse D-
produkter10 minutter og for klasse E-produkter 2 minutter.

Klasse A tilsvarer egenskaper for produkter klassifisert som In 1 etter NS 3919. Klasse B-
E tilsvarer egenskaper for produkter klassifisert som In 2 etter NS 3919.3

ISO 9705 F ire tests - Full-scale room test for surface products samsvarer i hovedsak
med NS-EN 14390 Brannprøving -Storskalarom referanseprøvning for overflateprodukter.

Prøving etter NS-EN 14390 er referansescenariet for NS-EN 13823 P røving av
byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning. Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg)
som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand.

NS-EN 13823, også kalt SBI- (Single Burning Item)-testen er basis for Euroklassene.
Produkter som ikke egner seg for prøving etter NS-EN 13823 kan prøves etter NS-EN
14390.

Figur 2: Overflate.

Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel (det man kan ta på),
herunder overflatesjikt som maling, tapet mv. Underlaget som dette sjiktet er anbrakt på
har stor betydning for brannegenskapene til overflaten. En klassifisering vil derfor gjelde
det endeli9e produktet, dvs, kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er
anbrakt på.
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Materialer
Vi benytter også Euroklassene på materialnivå for å skille ubrennbare og begrenset
brennbare materialer (klasse A2-sl,d0 eller bedre) fra brennbare. Dette er et skille som
lå i tidligere forskrifter og som anses nødvendig å videreføre for å opprettholde
sikkerhetsnivået.
Når det for eksempel angis at en bærende bygningsdel må tilfredsstille klasse A2-sl,d0
betyr dette at alle deler, komponenter eller sjikt i bygningsdelen må tilfredsstille klasse
A2-sl,d0.

Gulvbelegg
For gulvbelegg benyttes Euroklassene A1fi til F, med underklassene si. og s2 for
røykproduksjon, eksempelvis Dfi-s1 [tilsvarer klasse G iht. NS 3919 ].

Isolasjon på rør og kanaler
For isolasjon på rør og kanaler benyttes Euroklassene AlL til FLmed underklassene s1, s2
og s3 for røykproduksjon og dO, d1og d2 for brennende dråper, for eksempel A2L-sl,d0,
BL-s1,d0, CL-s3,d0 og DL-s3,d0.

[Tidligere ble klassene PI, PII og PIII benyttet. Materialene ble da testet i henhold til NT
FIRE 036 Pipe insulation: Fire spread and smoke production. Full scale test.
Sammenheng mellom nye og gamle klasser framgår av tabell 1.]

Kabler
Det pågår arbeid med klassifisering av kabler i henhold til Euroklassene. På grunn av
mulig modifisering av klassifiseringsreglene er de nye klassene ennå ikke tatt i bruk.

Taktekking
Taktekking klassifiseres med hensyn til antennelighet og flammespredning med
klassebetegnelsen BROOF(t2)[tilsvarer klasse Ta iht. NS 3919].

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

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og investeringer i 

økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om budsjettkorrigeringer i høst. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Molde brann- og redningstjeneste har sammen med representanter fra Nesset brannvesen høsten 2013 

gjennomført en beredskapsanalyse for brannberedskapen i Nesset kommune. Endelig analyse mottatt 

01.04.2014. 

Analysen var gjennomført med bakgrunn i forskriftskrav hjemlet i Forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesen, som angir minstekrav for dimensjonering og organisering av 

kommunale brannvesen. 

 

Konklusjonene i analysen er i hovedtrekk slik:  

 Nesset kommune har ikke den dekningsgrad for brannberedskap som brann- og  

eksplosjonsvernloven § 4-8 definerer. Både Vistdal og Eikesdal er ikke dekket opp innen 30  

minutter som er anbefalt innsatstid i loven.  

 



Vurdering 

I hht. forskriftskrav hjemlet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen definerer 

innsatstid § 4-8. 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem 

mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 

minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 

kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 

mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 

overstige 30 minutter. 

 

Vistdal og Eikesdal vurderes ikke som tettsted, det vil si at innsatstiden her settes til 30 minutter. 

Beredskapsinnsatsen i dag til Vistdal og Eikesdal er knyttet til Eresfjord. Innsatstiden herfra er 

beregnet som 33 minutter til Vistdal og 41 minutter til Eikesdalen. Det vil si at tidsresponsen ligger 

utenfor de anbefalinger som ligger i Dimensjoneringsforskriften. 

 

Eikesdalen har flere branntekniske utfordringer som må hensynstas.  

 Husene er bygd nærme hverandre og utgjør stor fare for spredning dersom en brann skulle 

oppstå.  

 Slukkevann er i stor grad hentet fra elver som fryser eller er tørre på vinteren. Dette vil gjøre et 

slukkearbeid vanskelig og er en sikkerhetsrisiko for mannskaper i innsats.  

 Eikesdalen er i perioder avstengt på grunn av ras. Dette vil hindre brannstyrkene fra Eresfjord 

og Eidsvåg fra å komme seg til Eikesdalen.  

 Tunneler til Eikesdalen har ikke ventilasjon i tilfelle brann.  

 

For å kunne starte arbeid på et brannsted innenfor anbefalt tid, foreslås følgende tiltak:  

 

Vistdal:  

- Ansette nødvendig antall personer i en hjelpemannskapsstyrke.  

- Mannskaper trenes sammen med Eresfjord/Eidsvåg to ganger årlig.  

- Kommunen tar over drift og ansvar for innkjøpt brannvogn.  

 

Eikesdal:  

- Ansette nødvendig antall personer i en hjelpemannskapsstyrke.  

- Mannskaper trenes sammen med Eresfjord/Eidsvåg to ganger årlig.  

- Kommunen sikrer vannberedskap ut fra egen analyse. Pumper og slangemateriell oppdateres.  

- Det søkes Statens vegvesen om midler til innkjøp av en transportabel vifte til bruk ved uhell i 

tunneler.  

 

Ved å definere Eikesdal og Vistdal som depot med hjelpemannstyrke, trenger disse ikke å følge 

utdanningskrav som brannmann. Molde kommune har tilsvarende styrke på Sekken. Der er 

hjelpemannskap ansatt i 1,2 % stilling (utrykningsleder 2,16 %). Det avholdes to øvelser pr år.  

 

Nesset kommune har i dag ikke protokoll som innbefatter avlønning av hjelpemannskap, vi har kun for 

brannkonstabel og røykdykker. En må derfor anslå et beløp for faste årlige lønnskostnader til 

hjelpemannskap. 

 



Ut fra de vurderinger som er gjort vil det være behov for følgende: 

 I Vistdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 12 personer inkl. utrykningsleder. Faste 

årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 300 000 samt kostnader ved utrykning.  

 

 I Eikesdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 6 personer inkl. utrykningsleder. Faste 

årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 150 000 samt kostnader ved utrykning. 

 

 Det vil være behov for investeringer i tilknytting til materiell som vernebekledning, utstyr til 

tankvogn i Vistdal og tankvogn/brannbil til Eikesdal. En anslår foreløpig dette til ca. kr. 

600 000 – 700 000. 

 

 Det må også avsettes midler til vedlikehold av utstyr. 

 
 

Økonomiske konsekvenser 

Årlige kostnader må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Faste årlige driftsutgifter i størrelsesorden 

kr 400 000 – 450 000 samt investeringer i størrelsesorden kr 600 000 – 700 000.  

Det er et mål at arbeidet med ansettelse av hjelpemannskap og realisering av investeringer skjer så fort 

det lar seg praktisk løse. Det vil derfor være behov også for budsjettkorrigering i inneværende år. 

 

Betydning for folkehelse 

En god brannberedskap gir innbyggerne trygghet og sikkerhet for liv og helse. 



 

Beredskapsanalyse av dimensjonering i Nesset 

kommune  
 
Formål 
Molde brann- og redningstjeneste har sammen med representanter fra Nesset brannvesen 
høsten 2013 gjennomført en beredskapsanalyse for brannberedskapen i Nesset kommune. 
Analysen gjennomføres med bakgrunn i forskriftskrav hjemlet i Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen, som angir minstekrav for dimensjonering og organisering av 
kommunale brannvesen.  
 
Omfang 
Analysen gjelder innsatstid og dimensjonering av brannvesen i Nesset kommune opp mot 
gjeldende forskriftskrav for minimumsberedskap. 
 
Beskrivelse 
Nesset kommune hadde per 01.01.2013 et innbyggertall på 2995 personer. Kommunen 
kjøper brannsjeftjenesten av Molde brann- og redningstjeneste. Dette innbefatter brannsjef, 
leder beredskap, leder forebyggende samt branninspektør/branningeniør og feiertjenesten.  
 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-8, § 5-1, § 5-2 og § 5-3 angir 
minstekrav for dimensjonering av kommunal brannberedskapsstyrke:  
 
Dimensjoneringsforskriften § 5-1 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.  
 
Beredskapen skal legges til et tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.  

 
Dimensjoneringsforskriften § 5-2 
Et vaktlag skal minst bestå av: 

- 1 utrykningsleder 
- 3 brannkonstabler/røykdykkere 

 
Støttestyrke er: 

- Fører for tankbil 
- Fører for snorkel-/stigebil 

 

Dimensjoneringsforskriften § 5-3 
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved 
alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med 3.000-8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspesonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningslederen har brannvern som hovedyrke. Støttestyrken, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell 
med dreiende vakt. 
 
I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 

vakt.  



 

Dimensjoneringsforskriften § 4-8 
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter. 
 
Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 
 
Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter. 

 
 
Vurdering 
Det følger av Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen at 
kommunen kan løse beredskapsmessige oppgaver med eget brannvesen, gjennom 
interkommunale avtaler, ved samarbeidsavtale med annet brannvesen, ved kjøp av tjeneste 
fra private virksomheter eller ved en kombinasjon av de nevnte alternativer, jf. §§ 2-1 og 4-1. 
 
Dimensjoneringsforskriften § 4-8 angir norm for innsatstider.  
 
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, 
sykehus/sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal 
innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 
 
Nesset kommune har to institusjoner som kommer under sykehus/sykehjem. Det er i Eidsvåg 
(Nesset omsorgssenter) og Vistdal (Vistdal bofellesskap). Ved utbedring av brannsikkerheten 
ved Vistdalen bofelleskap i henhold til sakkyndig brannteknisk vurdering vil tidsfristen kunne 
økes til 20 minutter. For næringsdrift er de to store med risiko Aleris sine virksomheter på 
Rød og på Raudsand. Disse to bedriftene vil ha en innsatstid på ca. 15 minutter. Ytterligere 
avklaring om behov i forhold til disse må avklares gjennom en egen risikoanalyse og 
objektplaner. I tillegg kommer de ulike kraftverkene og transformatorstasjonene i kommunen.  
 
SSB sin definisjon av tettsted gjelder kun Eidsvåg og Raudsand i Nesset kommune. Eidsvåg 
kommer inn under kravet på 10 minutter innsatstid og Raudsand kommer inn under kravet på 
20 minutter. Det vil i resten av kommunen gjelde et krav om innsatstiden ikke bør overstige 
30 minutter. Nesset kommune er geografisk stor og består av flere små samfunn. Dersom en 
ser på ytterkanter av kommunen er det følgende plasser: Meisal, Tjelle, Eikesdal og Vistdal. 
 
Innsatstid defineres i veiledning til brann- og eksplosjonsvernloven § 1-4 som tiden fra 
innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann-/skadested. 
 
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av sier følgende om kjøretiden: 
Kjøretiden, som er en del av innsatstiden, beregnes etter fartsgrensene på aktuelle 
strekninger. Fartsgrensen er satt etter hva som anses som forsvarlig hastighet på 
strekningen ut i fra en risikobetraktning, og brannvesenet bør derfor ikke planlegge for 
kjøring med høyere hastighet. 
For definering av kjøretid er kjøreplanlegger lagt til grunn.   
I tillegg legges det til 5 minutter forspenningstid og 5 minutter for vinterføre. I tabellen under 
er det ikke tatt med tidsforbruk for etablering av innsats på stedet etter ankomst.  
 
 
 
 
 



 Eidsvåg Eresfjord Åfarnes Kleive 

Raudsand 20    

Meisal 19    

Tjelle 19   26 

Vistdal 60 33 38  

Eikesdal 60 41   

 
Ut fra tabell om kjøretid ligger samfunnene Vistdal og Eikesdal utenfor den anbefalte 
tidsrespons ut fra dimensjoneringsforskriften. 
 
Eikesdalen har flere branntekniske utfordringer.  

- Husene er bygd nærme hverandre og utgjør stor fare for spredning dersom en brann 
skulle oppstå.  

- Slukkevann er i stor grad hentet fra elver som fryser eller er tørre på vinteren. Dette 
vil gjøre et slukkearbeid vanskelig og er en sikkerhetsrisiko for mannskaper i innsats. 

- Eikesdalen er i perioder avstengt på grunn av ras. Dette vil hindre brannstyrkene fra 
Eresfjord og Eidsvåg fra å komme seg til Eikesdalen.  

- Tunneler til Eikesdalen har ikke ventilasjon i tilfelle brann.  
 
 
Konklusjon 
Nesset kommune har ikke den dekningsgrad for brannberedskap som brann- og 
eksplosjonsvernloven § 4-8 definerer. Både Vistdal og Eikesdal er ikke dekket opp innen 30 
minutter som er anbefalt innsatstid i loven. 
 
For å kunne starte arbeid på et brannsted innenfor anbefalt tid foreslås følgende tiltak: 
Vistdal: 

- Ansette nødvendig antall personer i en hjelpemannskapsstyrke. 
- Mannskaper trenes sammen med Eresfjord/Eidsvåg to ganger årlig. 
- Kommunen tar over drift og ansvar for innkjøpt brannvogn. 

Eikesdal: 
- Ansette nødvendig antall personer i en hjelpemannskapsstyrke. 
- Mannskaper trenes sammen med Eresfjord/Eidsvåg to ganger årlig. 
- Kommunen sikrer vannberedskap ut fra egen analyse. Pumper og slangemateriell 

oppdateres. 
Eresfjord: 

- Det søkes Statens vegvesen om midler til innkjøp av en transportabel vifte til bruk ved 
uhell i tunneler. 

 
Ved å definerer Eikesdal og Vistdal som depot med hjelpemannstyrke, trenger disse ikke å 
følge utdanningen som brannkonstabel. Molde kommune har tilsvarende styrke på Sekken. 
Der er de ansatt i 1,2 % stilling med vernebekledning og to øvelser pr år. 
 
Hjemmel 
Brann- og eksplosjonsvernloven 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) /m. 
veiledning. 
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og beredskap) 26. juni 2002 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
§ 9, § 10, § 11, § 15, § 16 og § 17, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
 EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 
2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008, forordning (EF) nr. 
279/2009, forordning (EU) nr. 213/2011 og forordning (EU) nr. 623/2012). 
Endringer: Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1317, 13 sep 2005 nr. 1049, 20 des 2006 nr. 
1631, 25 aug 2010 nr. 1218, 10 sep 2012 nr. 875, 1 okt 2013 nr. 1163. 
Rettelser: 23.10.2013 (EØS-henvisningsfeltet oppdatert).

Kap. 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og 
bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal 
forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og 
sårbarhet som foreligger.

§ 1-2. Saklig virkeområde
Forskriften kommer til anvendelse på organisering og dimensjonering av brannvesenet, 

herunder også samarbeidsordninger med andre brannvesen, myndigheter, andre 
beredskapsorganisasjoner eller virksomheter. Forskriften stiller også krav til kompetanse hos 
personell i brannvesenet.

§ 1-3. Pliktsubjekt
Enhver kommune plikter å oppfylle denne forskrift. Kommunen kan oppfylle sine plikter ved 

avtale med annen kommune, virksomhet eller lignende.

§ 1-4. Definisjoner
I forskriften skal følgende uttrykk forstås slik:

Beredskap: Den ordning som sikrer at personell er 
disponibelt for innsats på kort  varsel.

Brannsjef: Den som forestår den daglige ledelsen av 
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brannvesenet i henhold til  brann- og 
eksplosjonsvernloven.

Brannvernregion: To eller flere kommuner som samarbeider om 
gjennomføring av noen eller alle  
brannvesenets oppgaver. Lov og forskriftens 
krav til kommunen gjøres da  gjeldende for 
regionen.

Deltidspersonell: Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med 
definert omfang mindre enn  heltidsstilling, 
eller personell med annen tilknytning til 
brannvesenet med  definert omfang mindre 
enn heltidsstilling.

Heltidspersonell: Personell som har heltidsstilling i 
brannvesenet.

Innsatsstyrke: Den styrke som kalles ut til innsats ved brann 
eller ulykke.

Innsatstid: Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i 
arbeid på skadestedet.

Kasernert vakt: Personell i vakt på brannstasjon.
Overordnet vakt: Særskilt kvalifisert personell i egen 

vaktordning som har brannsjefens  
myndighet.

Tettsted: Tettbebygget område med minst 200 bosatte, 
der avstanden mellom husene  normalt ikke 
overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses 
uavhengig av  administrative grenser. 
Statistisk sentralbyrå utgir oversikt over  
tettsteders størrelse.

Kap. 2. Administrative forhold
§ 2-1. Samarbeid

Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre myndigheter for å sikre 
best mulig brannvern for kommunens innbyggere.

§ 2-2. Delegering
Kommunen plikter å delegere myndighet på en slik måte at brannsjefen kan utføre sine 

oppgaver tilfredsstillende i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.

§ 2-3. Årlig melding om brannvernet
Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til sentral tilsynsmyndighet om 

brannvernet i kommunen foregående år.
I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av brann- 

og eksplosjonsvernlovens § 13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp.
Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge 

meldingen.
0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

§ 2-4. Dokumentasjon
Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og 

bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune.
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Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være 
koordinert med kommunens analyser på andre områder.

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke 
myndigheter som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og 
hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge 
dokumentasjonen.

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan 
ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., 
skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser.

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet 
og skadebegrensende innsats for øvrig.

Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet.
0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

§ 2-5. Brannsjefen og avdelingsledelse
Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 

delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder.
I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes 

av en kvalifisert person i hel stilling.
Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I 

kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av 
en person i hel stilling.

§ 2-6. Andre oppgaver for brannvesenet
Brannvesenet kan tillegges andre oppgaver enn de som følger brann- og eksplosjonsvernloven § 

11 første ledd. Slike oppgaver må ikke redusere brannvesenets muligheter til å utføre sine 
lovpålagte oppgaver. Oppgavene skal fremgå av dokumentasjonen i § 2-4.

Kap. 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende 
oppgaver
§ 3-1. Samarbeid

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet 
kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende.

§ 3-2. Kapasitet, kompetanse og dimensjonering
Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de 

krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver 
oppfylles.

Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. 
Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Kap. 4. Organisering av beredskap og innsats
§ 4-1. Samarbeid

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best 
mulig å utnytte ressursene i regionen.
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Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om beredskapen i dette 
tettstedet.

§ 4-2. Bistand
Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler 

som legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner 
med nabobrannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der 
slike styrker finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand.

§ 4-3. Reservestyrker
Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for 

de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter 
§ 4-1 og § 4-2.

§ 4-4. Utskriving
Kommunen har plikt til, når tilfredsstillende beredskap ikke kan oppnås på annen måte, å skrive 

ut personell til tjeneste i brannvesenet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 17. Slik utskriving skal 
gjøres for et begrenset tidsrom.

Utskrevet personell plikter å innrette seg etter de instrukser som fastsettes for å sikre 
tilfredsstillende løsning av brannvesenets lovpålagte oppgaver.

§ 4-5. Mottak av nødmelding
Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver 

tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.
Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik 

at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være 
samordnet med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler.

§ 4-6. Alarmering og utkalling
Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og 

overordnet vakt.

§ 4-7. Etablering av samband
Nødalarmeringssentralen skal etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige 

nødetater, samt bistå under innsatsen.
Alle som inngår i brannvesenets innsats skal ha samband når dette er nødvendig for innsats og 

sikkerhet.

§ 4-8. Innsatstid
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem 

mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som 
kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder 
fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller 
bør ikke overstige 30 minutter.

§ 4-9. Røyk- eller kjemikaliedykking
Før røyk- eller kjemikaliedykking iverksettes, skal utrykningsleder eller røykdykkerleder og et 

nødvendig antall kvalifiserte røyk- eller kjemikaliedykkere og tilstrekkelig utrustning være 
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ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være 
vurdert.

§ 4-10. Overordnet innsatsledelse
Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. 

Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. § 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er 
tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder.

Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så 
snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker 
til.

Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende 
registrering og dokumentasjon av enhver innsats.

§ 4-11. Midlertidige tiltak
Kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn normalt innføre høyere 

beredskap, skjerpet vakthold, utplassere materiell o.l.

§ 4-12. Skogbrann
I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale 

skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik 
reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver.

§ 4-13. Øving av beredskapen
Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli 

stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller 
brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.

Kap. 5. Dimensjonering av beredskap
§ 5-1. Dimensjonering og lokalisering

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra 
annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.

§ 5-2. Vaktlag og støttestyrke
Et vaktlag skal minst bestå av:
- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere.

Støttestyrke er:
- fører for tankbil
- fører for snorkel-/stigebil.

§ 5-3. Vaktberedskap
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 

deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte 
ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.
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I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt.

I tettsteder med 8.000 - 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell 
med dreiende vakt.

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 
dreiende vakt.

§ 5-4. Antall vaktlag
I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig 

støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.
I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig 

støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og 
nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig 
støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

§ 5-5. Beredskap for høyderedskap eller tankbil
I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt 

rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for 
øvrig.

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 
slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres 
ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig 
slokkevann.

§ 5-6. Overordnet vakt
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det 

være dreiende overordnet vakt.
Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen.
Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder.
Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt.

Kap. 6. Utrustning av beredskapen
§ 6-1. Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats

Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved 
de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet 
slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning.

I områder hvor tilstrekkelig vann til brannslokking ikke umiddelbart kan skaffes til veie, skal 
brannvesenet medbringe vann til slokking.

§ 6-2. Personlig vern
Personell i beredskapsstyrke skal ha nødvendig personlig verneutstyr for de oppgaver de 

forventes å bli stilt overfor, og være fortrolig med utstyrets muligheter og begrensninger.
Røykdykkere og kjemikaliedykkere skal ha fullstendig åndedrettsvern, bekledning og utrustning 

som muliggjør sikker og effektiv innsats. Ved forgiftningsfare skal åndedrettsvern med overtrykk 
benyttes.
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Ved anskaffelse av personlig verneutstyr skal det kun velges utstyr som er produsert og omsatt 
iht. gjeldende regelverk.

§ 6-3. Alarmerings- og sambandsutstyr
Nødalarmeringssentral skal disponere utstyr for mottak av meldinger om brann- og andre 

ulykker og utstyr for direktealarmering av innsatspersonell i brannvesenet i hele regionen.
Alle kommuner skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra nødalarmeringssentralen og 

direkte til innsatspersonellet.
Brannvesenet skal disponere utstyr for det samband som er nødvendig for effektiv innsats, 

herunder også samband med øvrige nødetater på skadested.

§ 6-4. Særskilt utrustning til bruk ved ulykker med personskade
Brannvesenet skal disponere egnet utstyr til redningsinnsats ved ulykker, herunder førstehjelps- 

og frigjøringsutstyr. Alternativt kan kommunen inngå avtale med annet brannvesen eller annen 
beredskapsenhet om slik redningsinnsats innenfor kommunens geografiske ansvarsområde.

§ 6-5. Materiell til bruk ved akutt forurensning og andre ulykker
Sentral tilsynsmyndighet kan gi pålegg om anskaffelse av nødvendig utstyr til bruk ved akutt 

forurensning og andre ulykker.
0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

Kap. 7. Opplæring og kompetanse
§ 7-1. Kommunens plikter

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som 
denne forskrift stiller.

Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at 
personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet 
kan løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor.

§ 7-2. Yrkesutdanning
All yrkesutdanning i Norge skal gjennomføres i samsvar med kurs- og læreplaner som 

imøtekommer de krav til kvalifikasjoner som er fastsatt i denne forskriften. Kursplaner for 
personell i brannvesenet og læreplaner for personell i feiefaget fastsettes av det aktuelle 
departement.1

Norges brannskole skal gi tilbud om yrkesutdanning fastsatt i medhold av denne forskriften. 
Sentral tilsynsmyndighet kan godkjenne yrkesutdanning fra annen utdanningsinstitusjon.

EØS-borger som ønsker å utøve yrker nevnt i § 7-3, § 7-4, § 7-5, § 7-6, § 7-7, § 7-8, § 7-9, § 7-10 
og § 7-11 med kvalifikasjoner dokumentert ved diplom eller eksamensbevis som beskrevet i 
artiklene 3, 5, 7 nr. 1, 2 og 4 samt 11, 13 og 14 i direktiv 2005/36/EF, skal være likestilt med 
personer som oppfyller kvalifikasjonskravene etter denne forskrift. Det samme gjelder EØS-borger 
som kan dokumentere kvalifikasjoner tilegnet gjennom praksis i andre EØS-medlemsstater, og 
som kan fremlegge ett eller flere utdanningsbevis, jf. direktivets artikkel 11 og 12 jf. 13. Dette er 
likevel ikke til hinder for at sentral tilsynsmyndighet kan kreve at en søker, dersom vilkårene i 
direktivets artikkel 11, 12 og 13 er oppfylt, må fremlegge bevis for relevante yrkeskvalifikasjoner, 
fremstille seg for en egnethetsprøve eller at det blir fastsatt en prøveperiode.

Dokumentasjon utstedt av vedkommende myndighet i EØS-området på at vilkårene nevnt 
ovenfor er oppfylt, og som søkeren framlegger til støtte for sin søknad, skal anerkjennes på lik linje 
med den dokumentasjon som kreves etter denne forskrift.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-11-06-1317
http://www.lovdata.no/pro#reference/eu/32005l0036
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Dersom en EØS-borger ikke kan framlegge et kompetansebevis eller dokumentere 
kvalifikasjoner som nevnt ovenfor, skal reglene om yrkesutdanning i denne forskrift komme til 
anvendelse.

Søknad fra EØS-borger om tillatelse til å utøve yrke som nevnt ovenfor skal sendes sentral 
tilsynsmyndighet. Vedtak skal treffes senest fire måneder etter at alle dokumentene angjeldende 
EØS-søkeren er mottatt.

0  Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1317, 13 sep 2005 nr. 1049, 25 aug 2010 nr. 1218.
1  Kursplaner for personell i brannvesenet fastsettes av Justis- og politidepartementet, mens læreplaner for 

personell i feiefaget fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

§ 7-3. Brannkonstabel
Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.

§ 7-4. Feiersvenn
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal 

utføres av personell som innehar svennebrev i feiefag eller tilsvarende kvalifikasjoner.

§ 7-5. Operatør på nødalarmeringssentral
Operatør på nødalarmeringssentral skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, 

beredskapsutdanning trinn I samt yrkesutdanning for operatør på nødalarmeringssentral.

§ 7-6. Forebyggende personell
Forebyggende personell skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og ha 

enten:
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
- yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I, 

eller
- fagutdanning som feiersvenn.

§ 7-7. Utrykningsleder
Utrykningsledere skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel samt 

beredskapsutdanning trinn I og II. For utrykningsleder i deltidsbrannvesen kreves ikke 
beredskapsutdanning trinn II.

§ 7-8. Leder for beredskapsavdeling
Leder for beredskapsavdeling skal ha gjennomført beredskapsutdanning III og ha enten:
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning eller 

særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7.

§ 7-9. Leder for forebyggende avdeling
Leder for forebyggende avdeling, skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern 

og enten ha:
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt 

brannteknisk utdanning på samme nivå, eller
- kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. § 7-7, eller
- minst to års erfaring som forebyggende personell, jf. § 7-6.

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-11-06-1317
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-09-13-1049
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-08-25-1218
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§ 7-10. Overordnet vakt
Overordnet vakt skal ha gjennomført utdanning som leder av beredskapsavdeling, jf. § 7-8 eller 

leder av forebyggende avdeling, jf. § 7-9 med tillegg av befalsutdanning trinn III.

§ 7-11. Brannsjef
Brannsjef i kommune eller region med inntil 20.000 innbyggere skal ha gjennomført 

yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha:
- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller
- kvalifikasjoner som leder for forebyggende avdeling og minst to års erfaring som leder jf. § 7-

9, eller
- kvalifikasjoner som leder for beredskapsavdeling og minst to års erfaring som leder, jf. § 7-8.

Brannsjef i kommune eller region mellom 20.000 og 50.000 innbyggere skal ha gjennomført 
yrkesutdanning i forebyggende brannvern, beredskapsutdanning trinn III og enten ha:

- utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole eller annen relevant høgskole, eller
- minst 2 års erfaring som brannsjef i kommune med inntil 20.000 innbyggere.

Brannsjef i kommune eller region med mer enn 50.000 innbyggere skal ha gjennomført 
beredskapsutdanning trinn III og enten ha

- eksamen fra teknisk høgskole eller annen relevant universitets-/høgskoleeksamen, eller
- kvalifikasjoner som brannsjef i kommune eller region med inntil 50.000 innbyggere, og minst 

5 års erfaring som brannsjef.

Brannsjefens stedfortreder skal ha kvalifikasjoner enten som leder av forebyggende avdeling 
eller som leder av beredskapsavdeling.

Kap 8. Avsluttende bestemmelser
§ 8-1. Tilsynsmyndighet

Sentral tilsynsmyndighet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i forskriften blir overholdt. Ved 
utøvelsen av tilsynet gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernlovens § 33 - § 36 
tilsvarende.

0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

§ 8-2. Fravik
Sentral tilsynsmyndighet kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger. 

Det kan i enkelte tilfelle settes særskilte betingelser for slike fravik.
0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

§ 8-3. Klage
Departementet er klageinstans for vedtak fattet av sentral tilsynsmyndighet.
Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak fattet av kommunestyret. For øvrige vedtak 

truffet av kommunen gjelder forvaltningslovens § 28 annet ledd.
0  Endret ved forskrift 6 nov 2003 nr. 1317.

§ 8-4. Reaksjonsmidler

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A733
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A736
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-11-06-1317
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-11-06-1317
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2003-11-06-1317
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Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av den gjelder bestemmelsene i 
brann- og eksplosjonsvernlovens § 37 - § 40, samt § 42 tilsvarende.

§ 8-5. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Kravet om opplæring og kompetanse i kapittel 7 for konstabel 

og utrykningsleder i deltidsstilling som ikke er overbefal trer i kraft 1. januar 2007.
Kravene i § 7-3 og § 7-7 når det gjelder henholdsvis konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling 

må være oppfylt innen 31. desember 2015.
Inntil utdanningen er gjennomført i henhold til § 7-3 og § 7-7 gjelder følgende:

1. Konstabel i deltidsstilling skal i første tjenesteår gjennomgå en grunnopplæring i eget eller 
annet brannvesen. Grunnopplæringen skal omfatte detaljert innføring i alle de funksjoner som 
er aktuelle for konstabelen i deltidsstilling i det brannvesen disse skal tjenestegjøre. 
Grunnopplæringen skal også omfatte faremomenter i tjenesten og aktuelle vernetiltak, 
orientering om brannvesenets organisasjon og da særlig om eget brannvesen.

2. Utrykningsleder i deltidsstilling skal ha opplæring som konstabel i deltidsstilling og minst ha 
Norges brannskoles nettbaserte kurs i brannvern.

Kravet i § 7-3 og § 7-7 gjelder allikevel ikke for konstabel og utrykningsleder i deltidsstilling født 
før 1. januar 1957 og med lang praksis i brannvesen. For disse gjelder kompetansekravet i 3. ledd 
punkt 1. og 2.

Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves forskrift av 3. mai 1995 nr. 405 om 
organisering og dimensjonering av brannvesen.

Inntil kommunen har fattet nye delegeringsvedtak i henhold til lov om brann- og 
eksplosjonsvern, og senest innen 31. desember 2002, er fullmakter til lokal gjennomføring lagt til 
brannsjefen med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernlovens § 44. Dette gjelder ikke lovens § 7 
tredje ledd, § 13 fjerde ledd og § 28 annet ledd hvor myndigheten er lagt til kommunestyret.

0  Endret ved forskrifter 20 des 2006 nr. 1631 (i kraft 1 jan 2007), 10 sep 2012 nr. 875 (i kraft 15 okt 2012), 1 
okt 2013 nr. 1163 (i kraft 1 nov 2013).

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A737
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A740
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A742
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/1995-05-03-405
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2002-06-14-20/%C2%A744
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-20-1631
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-09-10-875
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-10-01-1163
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-10-01-1163
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Høring - Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - Lovendring 

Vedlegg 

1 Høring - bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til høringsbrev av 10.07.2014 fra Klima og miljøverndepartementet 

 

Nesset kommune var med på forsøksordningen som ble avviklet og er derfor godt kjent med foreslåtte 

endring av regelverket. Nesset kommune har ingen merknader til disse.  

 

Når motorferdselloven foreslås endret burde det åpnes for å gi kommunen mulighet for å innføre 

behandlingsgebyr for saker knyttet til motorferdsel i utmark.  

 

 

Saksopplysninger 

Klima og Miljødepartementet har i brev av 10.07.2014 sendt ut høringsforslag til endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.  

 

Nesset formannskap vedtok i sak 082/13 å søke om å få delta på en forsøksordning der om lag 100 

kommuner i Norge skulle få anledning å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

 

Nesset kommunestyre  vedtok i møte 12.12.2013, sak 109/13, forskrift om kommunalt forsøk med 

snøscooterløyper. Sivilombudsmannen har i juni 2014 har kommet frem til at forsøksordningen ligger 

utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Regjeringen har derfor gått vekk fra denne 

forsøksordningen og forslår endringer av lov om motorferdsel i utmark. 

 

Forslaget gjelder innføring av en viss adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.  



Vurdering 

Endringsforslaget omfatter de samme premissene som var lagt opp i forsøksordningen. 

- Løypene skal angis i arealplan reguleringsplan 

- Bestemmelser om hvor løypene kan legges 

- Hvilke hensyn som skal ta for å sike friluftsliv og naturmangfold 

 

På bakgrunn med at Nesset kommune var med på forsøksordningen har rådmannen ikke vesentlige  

merknader til forslaget.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen vil trekke frem at kommunen har det overordnede ansvar for at løypene er tilstrekkelig 

merket. Dette kan gi økte utgifter for kommunen. Når motorferdselloven foreslås endret bør det tas 

opp til vurdering om kommunen kan få adgang til å ta gebyr for behandling av motorferdselssøknader. 

Selv om et slikt virkemiddel innføres vil det likevel være opp til hver kommune å ta stilling om det 

skal tas i bruk.    

 

 

Betydning for folkehelse 

Betydning for folkehelse blir vurdert i en planprosess knyttet til etablering av snøscooterløype.  



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Hege Feiring 

22 245891 NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  
 

 

 

 

Se adresseliste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/523 10.07.2014 

 

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – forslag til endringer i lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag 

1. Innledning 

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 10. juni 

1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 

1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for 

motorkjøretøyer i utmark etc.). 

 

Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også 

bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på listen. Høringsbrevet er 

tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/kld. 

 

Høringsfristen er 19. september 2014. 

 

Merknader til forslaget bes sendt elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til Klima- og 

miljødepartementet på e-postadressen postmottak@kld.dep.no 

 

2. Gjeldende rett. Bakgrunnen for forslagene til lov- og forskriftsendringer 

Utgangspunktet er at all motorisert ferdsel i utmark er forbudt, på både bar og snødekt mark, 

jf. § 3 i motorferdselloven. Motorferdselloven med tilhørende forskrifter gjør imidlertid flere 

http://www.regjeringen.no/kld
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unntak fra dette forbudet. Unntakene knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremgår 

av motorferdsellovens forarbeider at utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i 

utmark er å søke å begrense ferdselen til formål og behov som har en allment akseptert 

nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og fornøyelseskjøring. Samtidig skal 

regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig skade og ulempe for 

naturmiljø og friluftsliv.  

 

Nyttekjøring i utmark forvaltes i dag primært av kommunene, som er gitt utstrakt myndighet 

til å åpne for slik kjøring gjennom tillatelser og dispensasjoner. 

 

Fram til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag kom i 1977 var det ikke noe alminnelig 

lovgrunnlag for å regulere motorferdsel i naturen. Det fantes enkeltbestemmelser i 

særlovgivningen (naturvernloven, vegtrafikkloven mv), men disse bestemmelsenes 

anvendelsesområde var knyttet til særlovenes spesifikke formål og bestemmelsene ga derfor 

begrenset mulighet for generell regulering av motorisert ferdsel i utmark. 

 

Både velstandsutvikling og teknologisk utvikling medførte stadig økning av motorisert ferdsel 

i utmark og vassdrag, herunder til fritidsbruk. I Ot.prp. nr. 45 (1976-77) lagt fram av 

regjeringen Brundtland fremgår det at den motoriserte ferdselen mange steder er blitt så 

omfattende at ”den medfører for stor belastning på knappe naturressurser som fiske og vilt og 

betydelig slitasje på og støy i naturmiljøet og reduserer trivselen”, og at det derfor ”ut fra et 

samfunnsmessig helhetssyn” var behov for å regulere dette. 

 

I proposisjonen heter det videre at det ”naturlige utgangspunkt for en regulering av 

motorferdselen må være å søke å begrense den til formål og behov som har en allment 

akseptert nytteverdi”, og at siktemålet med loven måtte være ”å verne om naturmiljø og 

fremme trivselen”. 

 

Ti år senere så man at det på tross av loven hadde skjedd sterk økning av motorisert ferdsel i 

utmark. Blant annet hadde antall snøscootere økt fra 6 000 i 1975 til 30 000 i 1986 (i dag er 

tallet ca 76 500). Også antallet barmarkskjøretøy hadde økt betydelig. Kommunenes 

praktisering av loven hadde variert sterkt, og enkelte kommuner fulgte en langt mer liberal 

praksis enn forutsatt. I 1977-loven var myndigheten til å gi både forskrifter og enkelttillatelser 

om motorferdsel i utmark lagt til kommunene. I 1988 ble loven endret og de kommunale 

forskriftene erstattet med en landsomfattende (nasjonal) forskrift (forskrift 15. mai 1988 nr. 

356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag), da man fant dette riktig på 

bakgrunn av den raske utviklingene og dertil økende konflikter, jf. Ot.prp. nr. 60 (1986-87).  

 

Målet med den nasjonale forskriften er ”å hindre den rene fornøyelseskjøring, uten å legge 

hindringer i veien for den kjøring som har et nyttig og nødvendig formål”, jf Ot.prp. nr. 60 

(1986-87) side 10. 

 

Regelverket om motorferdsel i utmark åpner i dag ikke for fornøyelseskjøring, bortsett fra i 

Nord-Troms og Finnmark hvor det gjelder egne regler. Her kan Fylkesmannen legge ut løyper 

etter forslag fra kommunestyrene. Løypene er åpne for allmennheten.  
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De senere årene har det vært fremsatt ønsker fra flere kommuner og fylkesting utenfor Nord-

Troms og Finnmark om å få adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

Løyper ønskes etablert både som tilbud til allmennheten og til bruk i reiselivssammenheng, 

der snøscooterturisme vil kunne være en viktig inntektskilde.   

 

Regjeringen ønsker å gi kommunene større ansvar og råderett i eget lokalmiljø. I Sundvolden-

erklæringen pkt. 10 heter det at Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i 

utmark. På denne bakgrunn iverksatte regjeringen vinteren 2013/2014 et forsøk der 104 

kommuner ble gitt anledning til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i medhold 

av lov 27. juni 2003 nr. 13 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven).  

 

Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse 12. juni 2014 med at omfanget av forsøket lå 

utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Selv om regjeringen mente at forsøket var 

lovlig og Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig bindende, besluttet 

Regjeringen 19. juni 2014 etter en helhetsvurdering å avvikle forsøket og i stedet legge til 

rette for en rask lovprosess. Regjeringen besluttet samtidig at rammene for etablering av 

løyper i lovforslaget ikke skal avvike vesentlig fra de rammer som gjaldt for forsøket. 

 

I vedtak samme dag, ved behandling av Innst. 309 (S) fra energi- og miljøkomiteen om 

representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland og Ola Elvestuen, ba Stortinget 

regjeringen om snarest mulig å legge fram forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark 

og vassdrag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige nasjonale retningslinjer som inntas 

i loven (anmodningsvedtak nr. 549 (2013-2014)).  

 

3. Departementets forslag 

Departementet foreslår at det gis en viss åpning for kjøring med snøscooter til 

fornøyelsesformål ved at kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. 

  

Økt støy og trafikkbelastninger i utmark er negativt bl.a. for friluftsliv og for sårbart 

naturmangfold, og for dem som utsettes for støy som følge av slik ferdsel. En markert økt 

motorisering av norsk utmark er derfor ikke ønskelig og vil kunne få betydelige negative 

konsekvenser for det tradisjonelle friluftslivet og muligheten til å oppleve uberørt, stille natur. 

Selv om lovforslaget legger til rette for en viss åpning for motorisert ferdsel til 

fornøyelsesformål, er det fortsatt et mål å begrense motorferdsel i utmark mest mulig. Det er 

derfor vesentlig at det settes klare rammer for adgangen til å åpne opp for snøscooterkjøring, 

herunder at slik kjøring bare skal skje i nærmere fastsatte løyper, at det gjelder absolutt forbud 

mot kjøring i nærmere spesifiserte områder og at kommunene må hensynta virkninger for 

friluftsliv, naturmangfold, hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. Videre er det viktig at 

kommunenes prosess frem til et eventuelt vedtak om å etablere snøscooterløype er god og 

grundig, og at ulike interesser klarlegges slik at de kan tas med i vurderingen.  

 

Reglene som gjaldt for det nylig avviklede forsøket representerer etter departementets syn en 

god balanse mellom de ulike og til dels motstridende hensynene i saken. Gjennom forsøket 
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kunne kommunen å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom en planprosess 

etter plan- og bygningsloven. En standardisert forskrift som hver enkelt kommune hadde 

vedtatt satte samtidig klare rammer for kommunenes planlegging. Forskriften forbød blant 

annet anlegging av løyper i nærmere angitte områder og stilte krav om hensyn kommunene 

skulle ta ved utarbeidelsen av løypene. Etter departementets syn er det naturlig at forslaget 

som her forelegges høringsinstansene, bygger på reglene som gjaldt for forsøket.  

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det inntas en ny bestemmelse i 

motorferdselloven som gir hjemmel for å gi forskrift om adgang for kommunene til å etablere 

snøscooterløyper. Lovbestemmelsen fastsetter at løypene skal angis i arealplan eller 

reguleringsplan og inneholder de viktigste rammene for kommunenes planlegging, herunder 

bestemmelser om hvor løypene kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre 

tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. Dette vil etter departementets syn 

være i overensstemmelse med Energi- og miljøkomiteens vedtak om å legge fram et 

lovendringsforslag som sikrer lokal forvaltning innenfor tydelige nasjonale retningslinjer som 

inntas i loven. Mer detaljerte regler om rammene for løypene og prosessen i kommunene 

foreslås gitt i forskriften. 

 

Departementet foreslår videre at det gjøres enkelte andre endringer i lov om motorferdsel i 

utmark og vassdrag som følge av den nye forskriftshjemmelen. 

 

Departementets forslag til lov- og forskriftsendringer fremgår av punkt 4. I punkt 6 tar 

departementet opp enkelte problemstillinger som vi ikke fremmer konkrete forslag om, men 

som vi ber om innspill på. 

 

Nærmere om rammene for kommunens planlegging 

 

Områder som skal være unntatt 

Departementet foreslår i hovedsak tilsvarende begrensning for hvor løypene kan legges som i 

forsøket. Det innebærer at løypene ikke kan legges i verneområder, foreslåtte verneområder 

eller nasjonale villreinområder. Departementet har vurdert om alle villreinområder bør være 

unntatt, men har funnet at dette vil dekke svært omfattende arealer uten at det nødvendigvis er 

skadelig for villrein at det anlegges løyper i de enkelte områdene. I den grad de planlagte 

snøscooterløypene faktisk utgjør en trussel mot villrein, eventuelt andre dyre- og fuglearter 

eller annet naturmangfold, plikter kommunen uansett å hensynta dette, idet departementet 

foreslår at kommunen i planarbeidet skal ha en generell plikt til å ta hensyn til støy og andre 

ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. 

Departementet har videre vurdert om viktige friluftslivsområder bør unntas. Departementet 

viser til at blant annet Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv (tidligere Friluftslivets 

fellesorganisasjon) har anmodet om at snøscooterløyper forbys i store sammenhengende 

vinterfriluftslivsområder. Departementet er enig i at det er av vesentlig betydning å beholde 

store sammenhengende områder uten motorisert ferdsel. Departementet mener imidlertid at 

forbudsområdene må være klart avgrenset for å gjøre regelverket enkelt anvendelig og 

etterprøvbart. At loven ikke inneholder et uttrykkelig forbud mot å legge løyper i viktige 

friluftsområder, innebærer uansett ikke at det er fritt fram for kommune å legge løyper i slike 
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områder, idet departementet foreslår at lovforslaget inneholder en plikt for kommunene til å ta 

hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, og videre at kommunen i planforslaget skal 

utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet, 

samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere 

betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.  

 

I forsøket var det et absolutt forbud mot å legge løyper i skredutsatte områder eller bratt 

terreng. Departementet foreslår (som i forsøket) at det i forskriften inntas en plikt for 

kommunene til å ta hensyn til sikkerheten til de som kjører og andre. Dette kravet vil også 

omfatte plikt for kommunen til å vurdere mulig skredfare i løypetraseene. Departementet 

mener sikkerhetsaspektet er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dette og at det derfor ikke er 

nødvendig å lov- eller forskriftsfastsette et eksplisitt forbud mot løyper i skredutsatte områder 

eller bratt terreng. 

 

 

4. Forslag til endringer i motorferdselloven og for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag  

 

4.1 Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag 

 

§ 4 a 

Som nevnt innledningsvis innebærer motorferdselloven i dag et restriktivt utgangspunkt for 

regulering av motorferdsel i utmark og vassdrag. Det fremgår av forarbeidene at 

utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel er å søke å begrense ferdselen til formål 

og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og 

fornøyelseskjøring. En åpning for etablering av løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter 

vil derfor kreve lovendring. Departementet foreslår at det inntas en ny bestemmelse i 

motorferdselloven om adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper. Bestemmelsen 

er utformet som en forskriftshjemmel som gir departementet kompetanse til i forskrift å gi 

adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper. Bestemmelsen gir rammer for 

departementets forskriftskompetanse og kommunenes planlegging, herunder bestemmelser 

om hvor slike løypene kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre 

tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv og naturmangfold. Det anses hensiktsmessig at mer 

detaljerte regler om kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper fastsettes av 

departementet i forskrift. 

 

Departementet foreslår at endringen tas inn som nytt annet og tredje ledd i loven § 4 a 

(endring i kursiv): 

 

§ 4 a.(forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag) 

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift 

gitt av departementet.  
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Departementet kan i slik forskrift gi kommuner myndighet til å etablere løyper for 

kjøring med snøscooter på vinterføre. Forskriften kan omfatte nærmere regler om kommunens 

bruk av myndigheten. 

Løyper etter annet ledd skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Løypene skal ikke 

legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal 

ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. I 

planarbeidet skal kommunene ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget skal 

kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og 

vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

 

Merknader til bestemmelsen 

Andre ledd gir departementet myndighet til å gi forskrift om at kommunene kan etablere 

snøscooterløyper. Departementet kan i slik forskrift gi nærmere regler om kommunens bruk 

av myndigheten til å etablere løyper. Dette omfatter både nærmere regler om hvilke krav som 

gjelder for løypene og om prosessen kommunen skal følge når løypene etableres. 

 

Tredje ledd fastsetter de viktigste kravene som gjelder for løypene og for kommunens prosess.  

Bestemmelsen fastslår at løypene skal angis i plan. Det vil dermed være plan- og 

bygningsloven som er verktøyet kommunene skal bruke for å fastsette løypetraseene. 

Bestemmelsen setter også rammene for hvor løypene kan legges, hvilke hensyn kommunene 

skal ta når løypene anlegges og hvilke utrednings- og kartleggingskrav som gjelder. Kravene i 

tredje ledd er gjentatt i utkastet til forskriftsbestemmelse som er omtalt senere i høringsbrevet. 

For nærmere omtale av kravene viser vi til merknadene til denne bestemmelsen. 

 

§ 5 

Selv om motorferdsellovgivningen i dag ikke åpner for fornøyelseskjøring, er det som 

tidligere nevnt gjort et unntak fra dette når det gjelder Nord-Troms og Finnmark.  

Motorferdselloven § 5 tredje ledd lyder i dag: 

 

”I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, 

Skjervøy og Storfjord) kan fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret gi forskrift om 

adgang til bruk av snøscooter på vinterføre langs særskilte løyper i utmark og på islagte 

vassdrag. Vedkommende kommune skal sørge for merking av informasjon om løypene.” 

  

Bestemmelsen er, med tillegg av enkelte presiseringer, gjentatt i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark § 4. 

 

Ved innføring av hjemmel for kommunene til å etablere snøscooterløyper gjennom 

arealplanlegging, antar departementet at det praktiske behovet for at fylkesmannen gir 

forskrift som nevnt i § 5 tredje ledd blir borte. I alle tilfelle mener departementet det vil være 

uryddig og lite ønskelig å ha ulike regimer for etablering av snøscooterløyper. Departementet 

foreslår derfor at § 5 tredje ledd oppheves. 

 



Side 7 

 

Det vil kunne ta noe tid for kommunene å vurdere om de ønsker å videreføre eksisterende 

løyper og å fastsette disse gjennom arealplan i medhold av de nye bestemmelsene. For å gi 

kommunene tid til å innrette seg vil det derfor være behov for overgangsbestemmelser.  

Departementet ser to ulike måter å løse slike overgangsbestemmelser på: 

 

- ved at § 5 tredje ledd oppheves, men at det i en overgangsbestemmelse fastsettes at 

løypene fastsatt i medhold av § 5 tredje ledd opprettholdes for den perioden 

kommunene trenger for å innrette seg. Departementet antar at en periode på seks år 

vil være tilstrekkelig. I løpet av en slik periode vil kommunene ha rukket å være 

gjennom rullering av kommuneplan og hatt god anledning til å vurdere eventuelle 

løyper.  Denne løsningen må kombineres med at departementet i 

overgangsbestemmelsen gis hjemmel å gi nærmere overgangsregler, for eksempel 

om stenging, merking, forbud mot bruk i bestemte tidsrom mv. Løsningen er 

lovteknisk ryddig, men departementet er noe usikker på om det er praktisk 

gjennomførbart å ha felles regler for alle de lokale løypene i en sentral 

overgangsforskrift. 

 

- ved å videreføre de to regimene parallelt, til kommunene har rukket å innrette seg, 

slik at § 5 tredje ledd oppheves med virkning først etter en periode. De eksisterende 

forskriftene gitt av fylkesmannen vil da videreføres med hjemmel i loven § 5 tredje 

ledd og forskriften § 4 inntil disse bestemmelsene oppheves. Også her antas seks år 

å være en tilstrekkelig lang periode for dobbeltregime. Siden hensikten med en slik 

løsning vil være å sikre tilstrekkelig hjemmel for en midlertidig videreføring av 

forskrifter om allerede eksisterende løyper, vil det være en forutsetning at 

fylkesmannen i seksårsperioden ikke etablerer nye løyper eller deltraseer med 

hjemmel i § 5. Nye løyper, også korte deltraseer, må etableres av kommunen med 

hjemmel i de nye bestemmelsene gitt i medhold av § 4 a i loven. Denne 

overgangsløsningen vil slik departementet ser det trolig være den praktisk enkleste. 

 

Departementet vurderer det slik at det sistnevnte alternativet vil være det langt enkleste å 

gjennomføre i praksis. Departementet går derfor inn en for løsning der bestemmelsen 

oppheves, men med virkning først etter en overgangsperiode på seks år. Vi ber imidlertid om 

høringsinstansens syn på begge alternativene.  

 

4.2 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag    

§ 4  

§ 4 i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. er gitt til gjennomføring av motorferdselloven 

§ 5 tredje ledd. Bestemmelsen omhandler bruk av snøscooter i Finnmark og i Nord-Troms 

(kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) langs løyper 

som er utlagt av fylkesmannen etter forslag fra kommunestyret. Som for motorferdselloven    

§ 5 tredje ledd antar departementet at det praktiske behovet for bestemmelsen vil bli borte ved 

innføring av hjemmel for kommunene til å etablere snøscooterløyper gjennom 

arealplanlegging.  
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Departementet foreslår derfor at bestemmelsens oppheves, med overgangsløsning tilpasset det 

som besluttes for loven § 5 tredje ledd, jf. punkt 4.1 foran,  

 

Ny § 4a 

Departementet mener det vil være mest hensiktsmessig at bestemmelsene som fastsettes med 

hjemmel i den foreslåtte bestemmelsen i motorferdselloven § 4 a bør gis i forskrift for 

motorkjøretøyer i utmark etc. Departementet foreslår at bestemmelser som regulerer 

kommunenes adgang til å etablere snøscooterløyper tas inn i en ny § 4a i forskriften, og at 

bestemmelsen skal lyde: 

  

§ 4a.  

Kommunen kan etablere løyper for kjøring med snøscooter (beltemotorsykkel) på 

vinterføre.  

Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. 

Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir 

traseen. For behandlingen av planen gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 og §§ 10-1 

til 13-4 med de unntak og særregler som følger av bestemmelsen her. Løypene skal ikke stride 

mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4.  

Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om 

kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning 

av kostnader for drift av løypene. 

  Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep. 

I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til  

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner 

og kulturmiljø  

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

Planforslaget skal  

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet  

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen 

av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.  

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier 

har samtykket til slik løype.  

Kommunens vedtak om trasé for snøscooterløype og bestemmelser om bruk av slike 

løyper kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9, men slik at 

Fylkesmannen er klageinstans. Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for 

kommunestyrets vedtak om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. For myndighet til å 

fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-4. Støy eller andre negative 

virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse etter plan- og bygningsloven § 5-4 

første ledd. Ved behandling av innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. 
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Merknader til bestemmelsen  

Første ledd: Bestemmelsen slår fast at kommunen har myndighet til å etablere løyper for 

fornøyelseskjøring med snøscooter på vinterføre. Kommunen kan bare åpne for 

fornøyelseskjøring i faste løyper, og vil ikke ha anledning til å åpne områder for fri kjøring 

utenfor løyper. Bestemmelsen kan heller ikke brukes som grunnlag for dispensasjon til for 

eksempel enkeltpersoner som ønsker å kjøre på tur eller hytteeiere som ønsker å kjøre fra 

hytta til løypa. 

 

Kommunen har ingen plikt til å etablere slike løyper.  

 

Andre ledd: Løypene skal angis i arealplan eller reguleringsplan. Med arealplan menes 

kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan for et område i kommunen.  

 

For behandlingen av arealplanen gjelder saksbehandlingsreglene som gjelder for planer etter 

plan- og bygningsloven, med de unntak og særregler som følger av forskriften. Det formelle 

hjemmelsgrunnlaget for kommunens saksbehandling og vedtak om snøscooterløype er 

imidlertid motorferdselsloven og forskrift om motorferdsel i utmark – ikke plan- og 

bygningsloven. Arealplanen er med andre ord et virkemiddel for å synliggjøre de traseene 

som vedtas. Tilsvarende brukes plan- og bygningslovens prosessregler for saksbehandlingen 

etter forskriften. 

 

Planen må inneholde et plankart som viser løypa som linjesymbol med sosikode 1164.  

 

Kommunen kan enten avklare traseen som ledd i det ordinære kommuneplanarbeidet, eller 

den kan avklare traseen som egen sak der kommunen gjennom en planprosess må fastsette 

hvor traseen skal gå, og treffe et vedtak om trase som skal vises i en eksisterende arealplan/på 

et eksisterende plankart. I prosessen med å avklare traseen må kommune følge prosessreglene 

i plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 og §§ 10-1 til 13-4. Kommunen må lage en 

saksfremstilling for å opplyse saken tilstrekkelig, i form av planbeskrivelse eller planprogram. 

Saksfremstilingen må tilpasses den konkrete situasjonen og behovet.  Hvis det er snakk om 

mange trasealternativer og lange traseer med mange som vil komme i berøring med 

hytteområder mv bør kommunen utarbeide et planprogram for å opplyse saken godt nok.  

 

Høringen kan begrenses til å gjelde snøscootertraseen. I høringen legger kommunen fram det 

utsnittet av kommuneplankartet som er nødvendig for å ta stilling til traseen. Underliggende 

arealformål må inngå for å kunne se løypa i den sammenheng den skal vurderes i og for å gi 

mulighet til å ta stilling til om løypa er innenfor kravene i forskriften.  

 

Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan- og bygningslovens 

bestemmelser om medvirkning, samarbeid, samråd, offentlighet og informasjon gjelder for 

behandling av planer etter forskriften. Det er av stor betydning at kommunen tidlig i 

planprosessen tar kontakt med aktuelle sektororganer og fylkeskommunen slik loven 

forutsetter. Det er en forutsetning at berørte interessegrupper som næringsinteresser (herunder 

reindriftsnæringa), beboerforeninger, grunneiere, turlag og andre friluftsorganisasjoner, 
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miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får komme til orde i 

beslutningsprosessen. 

 

Som det fremgår av merknaden til første ledd har kommunen ingen plikt til å utarbeide planer 

om snøscooterløyper. Kommunen kan heller ikke pålegge en privat aktør å fremme plan eller 

å bekoste slike planer. 

 

Tredje ledd: Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene. Disse skal som et 

minimum omfatte regler om fartsgrenser, tidspunkt og tidsrom for kjøring (når på dagen, 

ukedager/helger/høytider, når på året m.v.). Kommunen bør også gi bestemmelser om rasting. 

I utgangspunktet vil det ikke være tillatt å kjøre utenfor løypene, og rasting bør derfor skje så 

nære løypa som mulig. Av sikkerhetsmessige grunner kan det likevel være nødvendig å 

fravike løypa noe. Kommunene bør gjennom bestemmelser angi hvor langt utenfor løypa det 

eventuelt er tillatt å kjøre, eventuelle områder der rasting ikke skal være tillatt m.v. Terrenget 

vil være avgjørende for hvor langt det er nødvendig å kjøre for å finne en leirplass. 

Kommunen bør fastsette en øvre grense som ikke bør overskride 30 meter. I de åpne løypene i 

Nord-Troms og Finnmark har i henhold til retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet 

rasting ut fra sikkerhetsmessige og praktiske grunner vært akseptert inntil 300 meter fra 

merkestikkene i snaufjell og på islagt vann. Ut fra de særlige forholdene som gjør seg 

gjeldende i disse fylkene, som også har begrunnet de åpne snøscooterløypene her, vil 

departementet anta at denne praksisen bør kunne fortsette dersom den enkelte kommune 

ønsker det og nedfeller det i sine bestemmelser. Departementet ser imidlertid ingen grunn til å 

åpne for rasting i slike avstander fra løypene i landet for øvrig. Ved utredning av støy, effekter 

for friluftsliv og naturmangfold mv. må det tas høyde for de bestemmelser som er gitt om 

maksimal kjørelengde ut fra løypene til rasting ved beregning av influensområde.  

 

Det kan også fastsettes andre begrensninger i bruken av løypene, for eksempel om bruk til 

bestemte formål eller grupper, eller bestemmelser om betaling. Slike bestemmelser må 

imidlertid ikke stride mot andre rettsregler (for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i 

EØS-avtalen). Begrensning av bruk til bestemte grupper, betalingsordninger mv er omtalt i 

punkt 5 nedenfor.  I den grad kommunen innfører brukerbegrensninger og betalingsordninger 

bør dette reguleres i de kommunale forskriftene.  

 

Av sikkerhetshensyn er det nødvendig at løypene merkes. Dette sikrer også at de som kjører 

holder seg i traseen slik den er lokalisert på plankartet. Kommunen har det overordnede 

ansvaret for at løypene er tilstrekkelig merket, men kan inngå avtaler med andre aktører om 

drift og vedlikehold av løypene. Løypene bør merkes ved bjørkestikker eller annet naturlig 

materiale. Krav til frekvens på merkestikker må vurderes ut hva som er nødvendig med tanke 

på sikkerhet.  

 

Fjerde ledd: Bestemmelsen fastslår at snøscooterløyper ikke skal legges i verneområder, 

foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder, og at de ikke skal være til vesentlig 

skade eller ulempe for reindrift eller kreve terrenginngrep. Grensene for de nasjonale 

villreinområdene fastsettes gjennom de regionale  

villreinplanene. Per i dag er ikke alle villreinplanene ferdigstilte. For de områdene som ikke  
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har ferdige planer, bør kommunen bruke avgrensingen av villreinens leveområde slik det er  

kartlagt i grunnlagsrapportene fra NINA/Villreinsentrene. 

 

Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i  

barmarkssesongen. Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep.  

 

Femte ledd: Bestemmelsen nevner en rekke hensyn kommunen må sen hen til når løypene 

skal etableres. Løypene bør ikke etableres i strid med disse hensynene.  

 

Når det gjelder støy, vil Miljødirektoratet utarbeide veiledningsmateriale med føringer og 

anbefalinger for hvordan støy skal behandles i planleggingen av snøscooterløyper. 

 

Kravet om å ta hensyn til sikkerhet innebærer blant annet at løypene ikke bør legges i 

skredutsatte områder eller bratt terreng. I forbindelse med snøskred nyttes gjerne begrepet 

”bratt terreng” for terreng brattere enn 30°. De aller fleste snøskred utløses i områder brattere 

enn 30°. Snøskred kan imidlertid unntaksvis også starte i moderat bratt terreng (25 – 30°), 

særlig ved dårlige vær- og stabilitetsforhold. Med” skredutsatte områder” menes områder som 

kan nås av snøskred som enten er fjernutløst, utløst av andre, eller naturlig utløste, altså 

utløpsområder for skred. Det anbefales at kommunene benytter tilgjengelige kartdatabaser, 

eksempelvis fra NGI, for å unngå å legge løyper i bratt eller skredutsatt terreng.  

 

Enkelte terreng som er markert i kart som utløpsområder for skred kan være relativt trygge 

under normale forhold, men skredutsatt under særlig dårlige og ustabile forhold. Dersom 

løyper unntaksvis anlegges slik at de krysser steder som kan være skredutsatte under særlig 

ustabile forhold, kan det være behov for å gjøre snøscooterførere oppmerksom på dette 

gjennom overvåkning og varsling, stengning, skilting eller generelle advarsler. Departementet 

anbefaler at kommunene involverer personer med snøskredfaglig kompetanse for å vurdere 

skredsikkerheten for foreslåtte løyper.  

 

Kommunen må også ta hensyn til andre lokale forhold som kan representere en fare ved 

scooterkjøring, f.eks. små brattheng og kløfter, usikker is og lignende.  

 

Sjette ledd: 

Etter sjette ledd bokstav a skal kommunen i planforslaget utrede virkningene løypene vil ha 

for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. Med influensområde menes 

området som blir påvirket av etablering av snøskuterløyper, for eksempel det området som 

blir påvirket av støy. Det er altså ikke bare virkningene på friluftsliv og naturmangfold i selve 

planområdet som i denne sammenhengen er relevant, men også virkninger for de områder 

utenfor planområdet som berøres.   

 

Kommunen skal videre foreta en kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene der 

løypene planlegges, jf. sjette ledd bokstav b. Kartleggingen og verdsettingen skal skje med 

utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområde. Kommunen skal vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige 

friluftsområder i kommunen.  
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Utredningen og kartleggingen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig 

ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd. 

 

Sjuende ledd: 

Sjuende ledd presiserer at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøscooterløype over en 

eiendom før grunneieren har samtykket. Også uten en spesifikk bestemmelse om samtykke vil 

grunneier som hovedregel ha rett til å forby eller begrense motorferdsel over egen eiendom ut 

fra prinsippet om grunneiers råderett over egen eiendom, med mindre det foreligger en særlig 

bruksrett på bakgrunn av hevd eller annet. Bestemmelsen om grunneiersamtykke har således 

ingen selvstendig betydning når det gjelder grunneiers rett til å nekte snøscooterkjøring på 

egen eiendom. Bestemmelsen har kun selvstendig betydning for tidspunktet kommunen må 

innhente samtykke på – den stiller krav om at kommunen må innhente et eksplisitt samtykke 

på forhånd, før den treffer vedtaket om å etablere snøscooterløyper.    

 

Krav om av innhenting av samtykke gjelder overfor både private og offentlige grunneiere. 

Stortingets energi- og miljøkomité har i Innst. 309 S (2013-2014) understreket behovet for 

god dialog med grunneiere ved inngåelse av avtaler om motorisert ferdsel. Komiteen har 

videre uttalt at de lokale fjellstyrene må gi samtykke til motorisert ferdsel for 

statsallmenningene. I statsallmenningene er det i henhold til fjelloven Statskog som er 

hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene. Fjelloven § 12 gir fjellstyrene rett til å 

uttale seg om grunndisponeringstiltak før grunneier fatter vedtak. Regjeringen legger i 

høringsforslaget her ikke opp til å foreslå endringer i fjelloven for å overføre 

samtykkekompetansen fra Statskog til fjellstyrene. Samtykke til snøscooterløyper i 

statsallmenninger skal dermed i henhold til høringsforslaget fortsatt gis av Statskog.  

 

Åttende ledd: 

Bestemmelsen fastslår at kommunens vedtak om å etablere snøscooterløype kan påklages, og 

at Fylkesmannen er klageinstans.  

 

Videre fastslås at reglene i plan- og bygningsloven § 5- 4 gjelder for myndigheten til å 

fremme innsigelse. Dette innebærer at berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse 

til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller 

vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for 

vedkommende organs saksområde. I tillegg til innsigelsesgrunnlagene i plan- og 

bygningsloven § 5-4, presiseres det i bestemmelsen at også støy eller andre negative 

virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse.  

 

Innsigelsesretten gjelder både trasevalg og kommunens bestemmelser om bruk av løypa.  

En innsigelse mot snøscooterløype kan for eksempel være begrunnet i hensynet til  

naturmangfold, friluftsliv, jordvern, kulturminnevern, sikkerhetshensyn, eller at forslaget 

strider mot begrensningene i fjerde ledd.  

 

Andre kommuner kan også fremme innsigelse mot forslag til snøscooterløyper i arealplan, jf.  

plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd. Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i  
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spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse, jf. plan-  

og bygningsloven § 5-4 tredje ledd.  

 

 

§ 8 

Forskriften § 8 gir Fylkesmannen myndighet til å legge ut løyper for isfiskeløyper etter 

forslag fra kommunen, i områder der Miljødirektoratet har åpnet for det. Departementet antar 

at bestemmelsen mister mye av sin praktiske betydning dersom forslagene til endringer i 

motorferdselloven og forskriften vedtas. Departementet legger til grunn at kommunene vil 

kunne etablere slike løyper gjennom hjemmelen for å anlegge løyper, og avgrense bruken til 

isfiskeformål. 

 

Departementet foreslår derfor at bestemmelsen oppheves. Akkurat som for de åpne løypene i 

Nord-Troms og Finnmark vil det kunne ta noe tid for kommunene å vurdere om de ønsker å 

videreføre eksisterende isfiskeløyper og å fastsette disse gjennom arealplan i medhold av de 

nye bestemmelsene. For å gi kommunene tid til å innrette seg vil det derfor også her være 

behov for overgangsbestemmelser. Departementet mener overgangsbestemmelsen for 

isfiskeløypene bør løses på samme måte som for løypene i Nord-Troms og Finnmark, se 

punkt 4.1 foran.  

 

 

§ 9 

§ 9 første ledd slår fast at motorferdsel i enkelte nærmere angitte kommuner i Finnmark og 

Nord-Troms ikke er tillatt i tidsrommet f.o.m. 5. mai t.o.m. 30. juni. Fylkesmannen kan 

bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte 

områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre 

interesser som motorferdselloven skal ivareta.  

 

Med unntak av motorferdsel som er tillatt etter motorferdselloven § 4 første ledd, gjelder 

bestemmelsen for all ferdsel med motorkjøretøyer etter forskrift for motorkjøretøyer etc., ikke 

bare for kjøring i de åpne løypene.  

 

Når det åpnes opp for kjøring med snøscooter for fornøyelsesformål over hele landet, slik 

høringsforslaget innebærer, mener departementet at det er behov for tilsvarende adgang for 

fylkesmennene i resten av landet til å kunne gripe inn med restriksjoner dersom det er 

nødvendig.  Departementet foreslår derfor at bestemmelsen endres slik at den gjelder alle 

landets fylker.  

 

Departementet foreslår at bestemmelsen skal lyde (endringer i kursiv): 

 

§ 9.   

Motorferdsel etter disse forskrifter er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og 

med 30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 

viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta 



Side 14 

 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad 

fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og 

fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet. 

Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første 

ledd. 

5. Avgrensning til bestemte brukergrupper. Betaling 

Kommunen kan begrense bruken av løypene til bestemte formål eller grupper så lenge dette 

ikke strider mot andre rettsregler, for eksempel prinsippet om ikke-diskriminering i EØS-

avtalen.  For å være lovlig etter EØS-avtalen må slike begrensinger være begrunnet i et lovlig, 

allment hensyn – mest praktisk når det gjelder snøscooterløyper er sikkerhetshensyn og 

miljøhensyn, herunder hensynet til å begrense støy og skade/ulempe på natur og dyreliv. 

Begrensningen må dessuten være proporsjonal, det vil si egnet til å nå det aktuelle hensynet, 

og ikke gå lenger enn nødvendig for å nå hensynet. 

 

Eventuelle begrensninger må således være objektive og ikke-diskriminerende. Vilkår som 

favoriserer kommunens egne innbyggere eller kommunens eget næringsliv vil fort anses som 

diskriminerende. 

 

Kommunen vil trolig kunne sette begrensning på antall brukere, eksempelvis gjennom et 

tillatelsessystem med et forhåndsbestemt antall tillatelser/løyver eller oblater, forutsatt at disse 

utdeles på vilkår som også personer utenfor kommunen kan oppfylle og ikke skjer på 

bakgrunn av bosted eller nasjonalitet. Det vil trolig være uproblematisk å ta betalt for 

tillatelsene/oblatene så lenge midlene fra ordningen går til drift av løypene.   

 

Avgrensning til kjøring i regi av profesjonelle aktører som tilbyr kjøring i kontrollerte former, 

dvs. at ren privat fornøyelseskjøring utelukkes, vil trolig være lovlig innenfor EØS-retten 

såfremt avgrensningen er objektiv og ikke-diskriminerende. Dette kan imidlertid neppe 

innrettes slik at bare kommunens reiselivsvirksomheter reelt har mulighet til å tilby slike 

tjenester. 

 

Ut i fra prinsippet om råderett over egen eiendom har grunneier i utgangspunktet rett til å 

nekte bruk av sin eiendom for snøscooterløyper. Den enkelte grunneier vil da i 

utgangspunktet også kunne bestemme hvem som eventuelt skal få lov til å bruke grunnen til 

kjøring med snøscooter. Grunneier vil kunne sette vilkår som kommunen ikke kan sette. EØS-

retten setter likevel noen begrensninger, og det skal ikke så mye til før begrensninger som er 

satt av grunneier, likevel anses som en begrensning satt av det offentlige.  

 

Kollektive beslutninger som treffes av en sammenslutning av grunneiere om vilkårene for 

kjøring av snøscootere, for eksempel gjennom vedtak i et grunneierlag i kommunen, vil lettere 

kunne være i strid med EØS-retten enn vilkår satt av den enkelte grunneier alene. 
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6. Særlige spørsmål 

6.1 Tekniske krav til snøscootere   

Blant utfordringene med snøscootere i utmark finner vi blant annet støy, lukt og ulovlig 

frikjøring i fjellsider mv. Graden av utfordring kan delvis være knyttet til snøscooternes 

tekniske utforming. For eksempel vil støy og lukt og reduseres med nye, støysvake motorer, 

og krav til motorstyrke og kamhøyde vil kunne begrense risikoatferd, høy fart, kjøring utenfor 

løypene og klatring i bratte fjellsider. Samtidig kan andre virkemidler enn tekniske krav til 

kjøretøyene tenkes å være mer effektive for å forhindre ulovlig kjøring, for eksempel økt 

tilsyn/oppsyn og strengere straffesanksjoner, som inndragning av kjøretøy og høyere 

bøtenivå. 

 

Regelverket for bruk av snøscootere skal være forståelig, enkelt å veilede i og enkelt å 

håndheve og kontrollere. Tekniske krav til snøscooteren kan være krevende å kontrollere og 

følge opp. Avhengig av hvilke begrensninger som settes vil det også medføre behov for økt 

kompetanse hos kontrollmyndighet.  

 

Departementet foreslår ikke spesifikke krav eller forbud mot snøscootere uten fornuftig 

bruksområde i dette høringsbrevet, men ønsker høringsinstansenes syn på om det er ønskelig 

og ikke minst praktisk gjennomførbart å innføre andre eller strengere tekniske krav eller 

begrensninger til snøscootere enn de som allerede er satt i samferdselsmyndighetens regelverk 

(kjøretøyforskriften). Spørsmål som reiser seg i denne sammenheng er også om slike krav i så 

fall bør gjelde bare for snøscootere som kjører i løypene eller for snøscootere generelt, og om 

kravene skal fremgå av motorferdselregelverket eller av den generelle kjøretøylovgivningen, 

for eksempel gjennom regler for import, omsetning og registrering. 

6.2 Kontroll og sanksjoner 

Departementet viser til Innst. 309 (S) fra energi- og miljøkomiteen vedrørende tiltak som krav 

om kjørebok, et høyere bøtenivå, prikkbelastning i førerkort, muligheter for inndragning av 

kjøretøy og krav om tydeligere kjøretøyregistrering. Departementet vil vurdere kontroll- og 

sanksjonsmulighetene i forbindelse med utforming av lovforslaget, men foreslår ikke konkrete 

bestemmelser om dette i høringsforslaget.  

 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser 

De foreslåtte endringene vil innebære en betydelig utvidelse av adgangen til å bruke 

snøscooter i utmark. For å sikre at hensynet til friluftsliv og naturmangfold ivaretas vil det 

være økt behov for oppsyn og kontroll med at kjøringen skjer lovlig. Slikt oppsyn og kontroll 

skjer i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn og politiet. Tilstrekkelig oppsyn og kontroll 

vil også være viktig for å bygge opp den lokale respekten for regelverket. En velfungerende 

oppsyns- og kontrolltjeneste forutsetter videre veiledning og informasjon fra 

miljøforvaltningen (direktoratet og fylkesmenn) til kommuner mv. 
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Styrket oppsyn og kontroll i regi av Statens naturoppsyn og politiet krever økte midler til dette 

over Klima- og miljødepartementets og Justisdepartementets budsjetter. Det samme gjelder 

styrking av veiledningsfunksjonen hos Miljødirektoratet og fylkesmennene. 

 

De foreslåtte endringene vil også innebære økte administrative kostnader for kommunene, 

spesielt gjelder dette kostnader knyttet til planleggingsprosessen. Det er imidlertid opp til den 

enkelte kommune om den ønsker å etablere snøscooterløyper. Departementet mener derfor at 

disse kostnadene må dekkes av kommunen innenfor de til enhver tid gjeldende 

budsjettrammer.  

8. Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

I 

I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer: 

 

§ 4 a skal lyde: 

 

§ 4 a.(forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). 

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift 

gitt av departementet.  

Departementet kan i slik forskrift gi kommuner myndighet til å etablere løyper for 

kjøring med snøscooter på vinterføre. Forskriften kan omfatte nærmere regler om kommunens 

bruk av myndigheten. 

Løyper etter annet ledd skal angis i arealplan eller i reguleringsplan. Løypene skal ikke 

legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal 

ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. I 

planarbeidet skal kommunene ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, 

naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø. I planforslaget skal 

kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og 

vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. 

 

 

§ 5 tredje ledd oppheves. 

 

II 

I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

gjøres følgende endringer: 

 

§ 4 oppheves. 

 

Ny § 4a skal lyde: 

 

§ 4a.   
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Kommunen kan etablere løyper for kjøring med snøscooter (beltemotorsykkel) på 

vinterføre.  

Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype. 

Løypene skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir 

traseen. For behandlingen av planen gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 og §§ 10-1 

til 13-4 med de unntak og særregler som følger av bestemmelsen her. Løypene skal ikke stride 

mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4.  

Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om 

kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning 

av kostnader for drift av løypene. 

  Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller 

kreve terrenginngrep. 

I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til  

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner 

og kulturmiljø  

b) sikkerheten for de som kjører og andre.  

Planforslaget skal  

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 

influensområdet  

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen 

av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.  

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier 

har samtykket til slik løype.  

Kommunens vedtak om trasé for snøscooterløype og bestemmelser om bruk av slike 

løyper kan påklages etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 1-9, men slik at 

Fylkesmannen er klageinstans. Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for 

kommunestyrets vedtak om trasé for snøscooterløype i kommuneplan. For myndighet til å 

fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-4. Støy eller andre negative 

virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse etter plan- og bygningsloven § 5-4 

første ledd. Ved behandling av innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. 

  

 

§ 8 oppheves. 

 

§ 9 skal lyde: 

 

§ 9  

Motorferdsel etter disse forskrifter er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og 

med 30. juni. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele 

kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller 

viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta 

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad 

fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og 

fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet. 
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Forbudet gjelder ikke for motorferdsel som er tillatt etter motorferdsellovens § 4 første 

ledd. 

 

 

 

 

III 

Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. 

 

1. Endringene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a trer 

i kraft straks. 

2. Endringene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd trer i kraft [1. 

januar 2022]. 

3. Endringene i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag §§ 4a og 9 trer i kraft straks. 

4. Endringene i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag §§ 4 og 8 trer i kraft [1. januar 2022]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Lange (e.f.)  

fung. ekspedisjonssjef 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 
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Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper 

Vedlegg 

1 Informasjon om avvikling av forsøksordning 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til TNM-sak 045/2013. Oppnevnt arbeidsgruppe videreføres dersom kommunen gjennom 

endring av regelverket gis adgang til å etablere snøscooterløyper.  

 

Arbeidsgruppa mandat er å sondere mulighetene for  snøscootertraser og bestemmelser med mer som 

kan nyttes til grunnlag for å lage planprogram for videre planprosess.  Arbeidet skal være ferdigstilt 

innen 01.02.2015. Godtgjøring settes til lav sats. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune vedtok i f-sak 082/2013 å søke om deltakelse i ei forsøksordning med etablering av 

snøscooterløyper.  

Hovedutvalg for teknisk, næring og miljø har i sak 045/2013 dannet ei arbeidsgruppe som skulle følge 

opp forsøksordningen nærmere. Følgende vedtak ble fattet; 

 

« Det vises til Miljøverndepartementet sin forsøksordning der Nesset kommune gis adgang til å 

etablere snøscooterløyper. Med bakgrunn i dette må Nesset kommune; 

 Avklare/etablere trase(er) for snøscooterløyper 

 Utarbeide forslag til forskrift som skal vedtas av Nesset kommunestyre før den 

oversendes til Kommunal- og regionaldepartementet for endelig godkjenning. 

 

Det opprettes ei arbeidsgruppe der det inviteres med representanter fra: 

- Eidsvåg idrettslag (ski/langrennsgruppa) 



- Nesset snøscooterklubb 

- Nesset bondelag/ representant fra grunneierorganisasjon 

I tillegg deltar ett medlem fra Hovedutvalg for teknisk, næring og miljø. 

 

Arbeidsgruppa får til mandat å bistå med å få etablert snøscootertraser i Nesset kommune, samt 

komme med innspill til forarbeidet til forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper. Arbeidet 

skal være ferdigstilt innen 01.05.2014. 

 

Fra TNM utpekes Arild Svensli til å delta i arbeidsgruppen». 

 

Klima og Miljøverndepartementet har nå valgt å avvikleforsøk med kommunal myndighet til å 

etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. I stedet vil det bli foreslått en endring av 

motorferdselloven der kommunene gis adgang til å etablere snøscooterløyper.   

 

Vurdering 

For etablering av snøscooterløyper ble det gjennom egen forsøksforskrift lagt føringer for hvordan 

arbeidet skal skje og hvilke hensyn som må ivaretas ved valg av snøscooterløyper.  

 

Så langt har arbeidet i Nesset vært konsentrert til å sondere mulighetene for ulike løypetrasér i 

Eidsvågområdet og Meisalfjellet. Arbeidsgruppa har hatt to møter, i tillegg har miljøvernleder 

informert om arbeidet i noen grunneiermøter.  

 

Siden Miljøverndepartementet har avsluttet forsøksordningen vil rådmannen gjerne ha avklaring om  

arbeidsgruppa skal fortsette dersom regelverket blir endret.  

 

Det er et forholdsvis krevende arbeid med involvering av mange interesser og hensyn. Av den grunn 

foreslår rådmannen at arbeidsgruppa videreføres. Forhåpentligvis blir det i løpet av høsten 2014 

avklart om regelverket endres.  

 

Rådmannen vil påpeke at etablering av snøscooterløyper må følge vanlig planprosess med å lage 

planprogram, offentlig ettersyn av plandokumenter osv.  Dersom regelverket blir endret nå i høst er det 

likevel ikke realistisk å få på plass snøscooterløyper i Nesset for vintersesongen 2014/15.   

Økonomiske konsekvenser 

Etablering av snøscooterløyper vil medføre kostnader. Det dreier seg om utgifter til planarbeid og 

utgifter til merking av snøscooterløyper.  

 

Betydning for folkehelse 

Tema i en eventuell planprosess.  



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge
n 

Saksbehandler 
Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Hege Feiring 

22 24 58 91 NO-0030 Oslo Org no.  

postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  
 

 

 

 

Kommuner iht liste  

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 12/3241 01.07.2014 

 

Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper 

Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal myndighet til å etablere 

snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. 

 

Forsøket ble initiert av den forrige regjeringen. Nåværende regjering utvidet forsøket fra 

opprinnelig til å skulle omfatte 40 kommuner til å omfatte 104 kommuner. 

 

Sivilombudsmannen konkluderte den 12. juni med at omfanget av forsøket ligger utenfor de 

rettslige rammene til forsøksloven. Ombudsmannen mener bl.a. at Klima- og 

miljødepartementet ikke har foretatt en tilstrekkelig skjønnsmessig vurdering av behovet for 

antall forsøksenheter. Selv om Sivilombudsmannens konklusjoner formelt sett ikke er rettslig 

bindende, tar regjeringen uttalelsene alvorlig. Forsøksordningen har vært grundig utredet i 

departementene, og konklusjonen har vært at ordningen har hjemmel i forsøksloven. 

Regjeringen er fortsatt av den oppfatning at forsøket er innenfor rammene av forsøksloven, 

også når det gjelder omfanget. 

 

Samtidig legger regjeringen betydelig vekt på at Stortingets energi- og miljøkomité i Innst. 

309 S (2013-2014) ber regjeringen snarest mulig legge fram forslag til endringer i 

motorferdselloven.  

 

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med 

lovendring straks. 

 

Som en konsekvens av regjeringens beslutning vil Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vedta og kunngjøre en forskrift som opphever de lokale 

forsøksforskriftene i kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anser det ikke 
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som nødvendig å sende denne forskriften på høring før den vedtas, jf forvaltningsloven § 37 

fjerde ledd bokstav c.  

 

Forsøket har allerede gitt oss verdifull informasjon om prosessene i kommunene som vi kan 

nyttiggjøre oss i lovarbeidet. Klima- og miljødepartementet tar sikte på å sende ut et forslag til 

lovendring på høring i midten av juli. 

 

Lovendringen skal gi kommunene myndighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med 

snøscooter. Etter planen vil lovendringsforslaget ligge tett opp til forsøksordningen, både når 

det gjelder prosesskrav til opprettelse av løyper og vilkår for lokalisering av løypene.  

Kommuner som ønsker det kan derfor eventuelt velge å fortsette planleggingsarbeidet ut fra 

samme forutsetninger. Kommunene kan ikke treffe endelig vedtak om snøscooterløyper før et 

hjemmelsgrunnlag for dette er vedtatt av Stortinget, men kommuner som er godt forberedt vil 

kunne ha vedtak om snøscooterløyper på plass kort tid etter Stortingets lovvedtak. Dette 

forutsetter imidlertid at prosessen kommunene har fulgt og hensynene de har tatt, samsvarer 

med de kravene Stortinget stiller i sitt endelige lovvedtak.  

 

Informasjonen om planlegging av snøscooterløyper som har ligget på Miljøkommune.no og 

ble utarbeidet i forbindelse med forsøksordningen vil inntil videre bli liggende på nettsiden, 

tilgjengelig for de kommunene som ønsker å videreføre sine planprosesser i påvente av 

lovendring. Sidene vil imidlertid ikke bli oppdatert. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hege Feiring 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Adresseliste: 

Alta kommune   

Alvdal kommune   

Ballangen kommune   

Balsfjord kommune   

Bardu kommune   

Beiarn kommune   

Bindal kommune   

Dovre kommune   

Drangedal kommune   

Dyrøy kommune   
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Eidfjord kommune   

Engerdal kommune   

Etnedal kommune   

Evenes kommune   

Fauske kommune   

Flesberg kommune    

Flå kommune    

Folldal kommune    

Fosnes kommune    

Fyresdal kommune    

Gjerstad kommune 

Gol kommune 

Grane kommune 

Gratangen kommune 

Grong kommune 

Grue kommune 

Hattfjelldal kommune 

Hemnes kommune 

Hjartdal kommune 

Hol kommune 

Holtålen kommune 

Høylandet kommune 

Hægebostad kommune 

Inderøy kommune 

Karlsøy kommune 

Kautokeino kommune 

Krødsherad kommune 

Kvalsund kommune 

Kviteseid kommune 

 

Kvænangen kommune 

Lavangen kommune 

Lesja kommune 

Lierne kommune 

Luster kommune 

Lødingen kommune 

Meråker kommune 

Midtre Gauldal kommune 

Målselv kommune 

Namdalseid kommune 

Namsos kommune 

Namsskogan kommune 

Nes kommune 

Nesseby kommune 

Nesset kommune 
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Nissedal kommune 

Nord-Fron kommune 

Nore og Uvdal kommune 

Nærøy kommune 

Oppdal kommune 

Os kommune 

Osen kommune 

Overhalla kommune 

Rana kommune 

Rendalen kommune 

Rennebu kommune 

Rindal kommune 

Rissa kommune 

Rollag kommune 

Røros kommune 

Røyrvik kommune 

Salangen kommune 

Saltdal kommune 

Selbu kommune 

Seljord kommune 

Sigdal kommune 

Sirdal kommune 

Skånland kommune 

Snåsa kommune 

Steinkjer kommune 

Stor-Elvdal kommune 

 

Surnadal kommune  

Sør-Aurdal kommune  

Sørfold kommune  

Sørreisa kommune  

Sør-Varanger kommune  

Tinn kommune 

Tokke kommune 

Tolga kommune 

Trysil kommune 

Tydal kommune 

Tynset kommune 

Valle kommune 

Vang kommune 

Vefsn kommune 

Verdal kommune 

Verran kommune 

Vestre Slidre kommune 

Vinje kommune 

Våler kommune 
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Åfjord kommune 

Ål kommune 

Åmli kommune 

Åseral kommune 

Åsnes kommune 

 

 

Kopi:  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Miljødirektoratet 

Fylkesmennene 
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