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1 GRUNNLAG 

Den branntekniske prosjekteringen er utarbeidet på følgende grunnlag: 

− Befaring ved eiendommen 

− Gjennomgang av tegninger og gjeldende dokumentasjon for objektet 

Lovverk / 
forskrift  

 

PBL Plan- og bygningsloven [1] 

TEK17 Forskrift om tekniske krav til byggverk [3] 

VTEK17 Veiledningen om tekniske krav til byggverk [6] 

1.1 KVALITETSSIKRING AV PROSJEKTERING 

Q Rådgivning har et kvalitetssystem bygd på prosedyrer og hjelpedokumenter. 
Prosedyren PRO 003-03 Brannteknisk prosjektering, SJE003-03 
Oppdragshåndtering samt sjekklisten for egen- og sidemannskontroll er styrende 
for all brannteknisk prosjektering. 

Rapporten er bygd opp med punkter fra teknisk forskrift i kap. 2.  Den 
branntekniske prosjekteringen blir i dette tilfellet dokumentert med preaksepterte 
løsninger fra VTEK17. 

1.2 IDENTIFIKASJON AV TILTAK 

Ved eiendommen søkes det om utvidelse av garasje, og bruksendring av denne til 
boligformål (anneks). I tillegg til anneks (1), byggemeldes det også to leiligheter 
(3) tilhørende en eksisterende enebolig (2). Leilighetene skilles ut som egne 
brannceller, mens annekset anses som en del av eneboligen tilknyttet med et 
takoverbygg. Løsningene i den branntekniske prosjekteringen forutsetter at 
annekset ikke benyttes som typisk utleieformål (korttidsutleie eller 
forsamlingslokale).  

Eiendommen inneholder også en mindre hytte (4), og mindre bygninger uten 
oppholdsrom (5 og 6) som ikke inngår i tiltaket.  
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Figur 1 - Utsnitt flyfoto - gulesider.no 

1.3 TEGNINGSGRUNNLAG ARKITEKT 

Firma Tegningsnavn Rev. Mottatt Innhold 

Eskild Kvala AS E1_Vikingstuen
_Plan-1-etasje 

 09.11.21 Vikingstuen 1. etg 
(Anneks) 

Eskild Kvala AS E2_Vikingstue
n_Plan-2-
etasje 

 09.11.21 Vikingstuen 2. etg 
(Anneks) 

Eskild Kvala AS E5_Elgstuen-
Trollstuen_pla
ntegning 

 09.11.21 Elgstuen og Trollstuen 
(Leilighetene) 

Norkart AS D1_Situasjonsp
lan 

- - Situasjonsplan datert 
17.02.2021 

1.4 REVISJONSHISTORIKK RAPPORT 

Rev.nr Bakgrunn / innhold Tekstfarge 

00 Hovedrapport Svart 

1.5 BRANNTEGNINGER - TEGNINGSLISTE 

Tegningsnavn Revisjon Dato Innhold 

2021317-U1 
Branntegning 
Leiligheter 

00 14.12.2021 Branntegning Elgstuen og Trollstuen 
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Tegningsnavn Revisjon Dato Innhold 

2021317-01 
Branntegning Anneks 
1. etg  

00 14.12.2021 Branntegning 1. etasje Anneks 

2021317-02 
Branntegning Anneks 
2. etg 

00 14.12.2021 Branntegning 2. etasje Anneks 

1.6 FORUTSETNINGER FOR BRUK 

Område Grunnlag 

Rammetillatelse Q Rådgivning har ikke mottatt rammetillatelse for 
prosjektet, og er heller ikke opplyst om forhold i 
byggesaken som har betydning for brannsikkerheten i 
prosjektet. 

Særskilt risiko Det er ikke mottatt informasjon som tilsier at det er særskilt 
risiko for brann eller eksplosjon i bygningen.  

Eventuell lagring av brannfarlig vare skal utføres i henhold 
til gjeldende forskrifter om oppbevaring av brannfarlig og 
trykksatt stoff [5]. 

Tiltaksklasse 1 

Bruksområde Bolig med tilhørende anneks og leiligheter. 

Risikoklasse 4 

Antall tellende 
etasjer 

3 

Brannklasse 1.  

Brannklasse angis med bakgrunn i at leilighetene er utført 
adskilt fra boligen på en slik måte at forholdet er direkte 
sammenlignbart med eneboliger oppført med avstand 
mindre enn 8 meter i skrånende terreng.  

Bruttoareal (totalt) Elgstuen og 
Trollstuen 

128 m2 

Eksisterende bolig  320 m2 

Anneks 307 m2 
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Sum bruttoareal:  755 m2 

Persontall Leilighetene: 2-4 per enhet. 

Anneks: 1. etasje inneholder stue og grovkjøkken. Stuen er 
relativ stor og har flere utganger direkte til det fri. Maks 
persontall vil begrenses ift til arealet og ikke bredde på 
utganger dette lokalet. Det settes et maks persontall på 50 
personer.  

I 2. etasje antas personbelastningen å være lavere. Ca. 5-10 
personer.  

Personbelastningen påvirker ikke valg av løsninger utover 
preaksepterte krav.  

Produktdokumentasj
on 

Alle produkter som benyttes i prosjektet må tilfredsstille de 
branntekniske egenskapene som er fastlagt i NS-EN 13501 
[22]. 

Brannenergi 50  400 MJ/m2 

Bestemmelse av brannenergi utføres i henhold til 
Byggdetaljblad 321.051 [30]. 

Plassering iht. 
eksisterende 
bebyggelse 

Leilighetene (Elgstuen og Trollstuen) plasseres nærmere 
enn 8 meter fra eksisterende enebolig. Disse skilles med 
branncellebegrensende bygningsdel.  

Det er opplyst fra eier at det foreligger signert 
avstandserklæring fra nabo (Karmøy kommune) i 
forbindelse med at bygget er plassert nærmere grense enn 
4 meter.  

1.7 LOKAL BEREDSKAP / BRANNVESEN 

Område Grunnlag 

Dimensjonering av 
brannvesen 

Karmøy kommune inngår i Haugaland brann og redning IKS, 
som er dimensjonert i henhold til dimensjonerings-
forskriften.  
Nærmeste brannstasjon vil være Vormedal brannstasjon. 
Stasjonen har deltidsmannskaper. I henhold til google maps 
vil kjøretid være 10 minutter fra stasjonen.  
I tillegg vil det kunne komme støttemannskaper fra 
Kopervik (16 minutter kjøretid) og Haugesund (17 minutter 
kjøretid). 
Vormedal brannstasjon er utstyrt med mannskapsbil. 
Kopervik og Haugesund har i tillegg tankbil og 
høyderedskap. 
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Område Grunnlag 

Brannvesenets 
tilkomst til bygget  

 

Bygningene har kjørbar atkomst for brannvesenets biler.  

Det tillates bruk av bærbar stige som høyderedskap for 
småhus.  

Tilgjengelighet til 
bygningen 

Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til 
hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i byggverk. 
Brannvesenets biler har behov for følgende kapasiteter: 

Adkomstvei 

 Beskrivelse Krav 

 Kjørebredde på rettløpsvei 3,5 m 

 Svingradius, ytterkant vei 14 m 

 Fri Høyde 4 m 

 Stigning (maks) 1:8 (12,5%) 

 Det kan aksepteres avstand på inntil 50 meter mellom 
oppstillingsplass og angrepsvei. 

Angrepsvei for 
brannvesen 

I forbindelse med brannvesenets angrepsvei må det 
tilrettelegges for følgende krav til oppstillingsplass for 
brannvesenets biler: 

 Beskrivelse Krav mannskaps- og vanntankbil 

 Oppstillingsplass, 
maks helling 

1:8 (12,5 %) 

 Total lengde 
oppstillingsplass 

10 m 

 Total bredde på 
oppstillingsplass 

4 m 

 Akseltrykk / totalvekt 10 t / 20 t 

Adkomstvei og 
oppstillingsplass 

Adkomst og oppstillingsplasser skal være tilgjengelige hele 
året. 

Merking av 
installasjoner 

Branntekniske installasjoner som har betydning for 
rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket.  
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1.8 BRANNSIKKERHET I BYGGEPERIODEN  

Brannsikkerhet i byggeperioden iht. Plan- og bygningslovens § 28-2 [1] 

Brannrisiko vil normalt være større i en byggefase enn i driftsfase. Dette gjelder 
særlig ved arbeid i byggverk som skal være delvis i bruk i byggeperioden. Det er 
viktig at sikkerheten blir tatt vare på gjennom kontroll og vurdering av risiko, og at 
en vurderer tiltak for hindre uønskede hendelser i de ulike byggefasene. Dette må 
tas inn som en del SHA planene i prosjektet (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) av 
SHA koordinator. Det vises til Byggherreforskriften § 7. 
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2 BRANNTEKNISK UTFØRELSE AV BYGGET 

Kapittelet oppgir ytelseskrav til brannsikkerheten, og ansvarskolonnen oppgir 
antatt ansvarlig fagområde for ivaretakelse og videreføring av ytelsen i 
detaljprosjektering.  

2.1 BÆREEVNE OG STABILITET 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Bærende 
hovedsystem 

R 30 [B 30] 

Branncellebegrensende konstruksjoner må 
understøttes av bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere brannmotstand. 

ARK / RIB 

Sekundære bærende 
bygningsdeler, 
etasjeskiller som ikke 
har stabiliserende 
funksjon for 
hovedbæring 

R 30 [B 30] ARK / RIB 

Utvendig trapp Uklassifisert ARK / RIB 

Takkonstruksjon R 30 [B 30]  ARK / RIB 

Sikring mot nedfall 
av bygningsdeler 

Utkragede bygningsdeler og lignende må ha 
forsvarlig innfesting for å hindre nedfall som 
kan skade rednings- og slokkemannskapene 
og deres materiell under førsteinnsatsen. 
Tyngre bygningsdeler, som for eksempel 
balkonger, må forankres i byggverkets 
hovedbæresystem. 

ARK / RIB 

2.2 SIKKERHET VED EKSPLOSJON 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Rom med fare for 
eksplosjon 

Q Rådgivning er ikke opplyst om rom med 
særskilt fare for eksplosjon i bygningen. 
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2.3 OVERFLATER OG KLEDNINGER 

Område Overflater Kledninger Gulv Ansvar: 

Generelt D-s2,d0 [In2] K210 D-s2,d0 [K2] - ARK / RIB 

Ytterkledning D-s3,d0 [Ut2] - - ARK / RIB 

Eventuelle sjakter og 
hulrom 

B-s1,d0 [In 1] K210 B-s1,d0 [K1] 
 ARK / RIB 

2.4 TAKTEKKING OG ISOLASJONSMATERIALER 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Taktekking BROOF (t2) [Ta] ARK / RIB 

Isolasjonsmaterialer A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]. RIB 

2.5 BRANNCELLER 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Branncellebegrense
nde konstruksjon 

EI 30 [B 30] ARK 

Følgende rom er 
egne brannceller 

Leilighetene (Elgstuen og Trollstuen) skal 
utgjøre egne brannceller.  

Annekset (Vikingstuen) inngår i samme 
branncelle som boligen. 

ARK 

Branncelle over 
flere plan  

Eneboligen med anneks utgjør en stor 
branncelle over to plan. Totalarealet utgjør 627 
m2. Det er ikke nødvendig med særskilte tiltak i 
forbindelse med størrelsen på branncellen med 
åpenhet.   

ARK 

Bygningsdel som 
omslutter 
trapperom og 
heissjakt 

EI 30 [B 30] jf. branntegning ARK 

Hulrom  

(Hvis aktuelt)  

Eventuelle store hulrom må deles opp med 
branncellebegrensende konstruksjoner i areal på 
høyst 400 m2. Dette gjelder for eksempel kalde, 

ARK 
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Område Ytelseskrav Ansvar 

ubenyttede loftsrom og hulrom under 
oppforede tak og gulv.  

Hulrom må være tilgjengelig for inspeksjon. 
Avstand mellom to inspeksjonsluker i himling 
bør ikke være større enn 10 m.   

Tilgjengelighet til 
loft / oppforet tak 

Loft eller oppforet takkonstruksjon må være 
tilgjengelig for slokkemannskapene via utvendig 
eller innvendig atkomst.  

ARK 

Innredning i 
branncelle 

Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller 
oppholdssted må være oversiktlig, uten 
hindringer og ha færrest mulige 
retningsforandringer. 

ARK 

2.6 TRAPPEROM 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Trapperom / 
Interntrapp 

Byggene er oppført uten felles trapperom. Det 
er interntrapp i eksisterende bolig.   

ARK 

2.7 DØRER  

Område Ytelseskrav Ansvar 

Dør i 
branncellebegrense
nde konstruksjon 
(hvis aktuelt) 

EI2 30-Sa [B30] ARK 

Dør til rømningsvei 
(dør til det fri) 

Dør til rømningsvei skal ha slagretning i 
rømningsretningen. 

Dør til boenheter hvor det forventes persontall 
som er mindre enn 10 personer kan ha 
slagretning mot rømningsretningen. 

Bredde på dør til rømningsvei skal være 0,86 m 
(dør 10 M). 

Høyde skal være minimum 2,0 m. 

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

Åpningskraft på 
dører til 
rømningsvei 

Åpningskraft for dører til rømningsvei må være 
maksimalt 67 Newton dersom det ikke følger 
andre krav av § 12-13.   

ARK / RIE 

2.8 BRANNVEGG / SEKSJONERING  

Område Ytelseskrav Ansvar 

Brannspredning 
mellom lave 
byggverk 

L > 8m, eller skilt med branncellebegrensende 
bygningsdeler. Mindre bygg som ikke benyttes 
til beboelse (opphold/soverom ol) kan plasseres 
nærmere, men ikke nærmere enn 2 meter.  

ARK  

Seksjoneringsareal Største grunnflate på brannseksjonen er ca. 550 
m2. Det er ikke behov for tiltak i forbindelse med 
størrelse på brannseksjonen. 

ARK / RIB 

2.9 VVS  

Område Ytelseskrav Ansvar 

Gjennomføringer i 
brannskillende 
konstruksjoner 

Gjennomføringer i brannskillende 
konstruksjoner må ha dokumentert 
brannmotstand. 

Mer informasjon vedr. gjennomføringer i 
brannskiller finnes i detaljblad: 
Byggforskserien  520.342 [31]. 

RIB / RIV 

Vannforsyning 
utendørs 

Nærmeste brannkum er plassert ca. 220 
meter fra hovedangrepsvei. Brannkummen 
har kapasitet på 20 l/s i henhold til mottatt 
dokumentasjon fra Karmøy kommune [38]. 
Avstand til brannkum er ikke i henhold til 
preaksepterte ytelser.  

Preaksepterte ytelser angir dog at: «I 
boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren 
er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 
brannvesen disponerer passende tankbil.» 

Med bakgrunn i at brannspredning ved 
eiendommen ivaretas med 
branncellebegrensende bygningsdeler og 
tilstrekkelig avstand mellom byggverk, anses 
spredningsfaren som liten. 

RIV 
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Område Ytelseskrav Ansvar 

Haugaland Brann og Redning IKS disponerer 
tankbil med vaktordning ved Kopervik 
brannstasjon. I tillegg vil brannvesenet kunne 
få støtte av Haugesund brannvesen ved 
behov.  

Forholdet rundt slokkevann er en 
eksisterende situasjon, og risikoen ved 
eiendommen anses ikke for å endres i 
forbindelse med bruksendringen.  

Vann- og avløpsrør, 
rørpostanlegg, 
sentralstøvsugeranlegg 
og lignende 

Dersom aktuelt:  

Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm 
kan føres gjennom murte eller støpte 
konstruksjoner med brannmotstand inntil 
klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og gjennom 
isolerte lettvegger med brannmotstand inntil 
klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes 
rundt rørene med tettemasse.  

Dersom aktuelt:  

Støpejernrør med ytre diameter inntil og med 
110 mm kan føres gjennom murte eller 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. Avstanden fra røret til brennbart 
materiale må være minst 250 mm. 

Tettemassen må være klassifisert for den 
aktuelle bruken og ha samme brannmotstand 
som konstruksjonen for øvrig. 

 

Slokkeutstyr Hver boenhet må utstyres med enten 
håndslokkeapparater eller egnet brannslange 
som rekker inn i alle rom.  

Håndslokkeapparatene må minst tilfredsstille 
effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 3-7 [10]. 

I bolig kan det benyttes formstabil 
brannslange med innvendig diameter på 
minimum 10 mm. 

For materiell som krever bruksanvisning, må 
denne finnes på eller ved materiellet, også på 
de mest aktuelle fremmedspråk. 

RIV 
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Område Ytelseskrav Ansvar 

Ventilasjon  Eventuelt ventilasjonsanlegg 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. 

For brannsikkerhetsstrategi henvises det til 
Byggforskserien - 520.352 [36] 

Det skal branntettes rundt alle 
ventilasjonskanaler som eventuelt går 
gjennom branncellebegrensende 
konstruksjon. Tetting av gjennomføring må 
tilfredsstille samme krav som veggen. Det må 
benyttes godkjente/ klassifiserte 
tettesystemer. Mer informasjon vedr. 
gjennomføringer i brannskiller finnes i 
detaljblad: Byggforskserien  520.342 [31]. 

Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet 
slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare 
for brann- og røykspredning. 

Kjøkkenavtrekk må føres i egen kanal, ha 
fettfilter og avtrekkskanalene må kunne 
rengjøres i hele sin lengde. 

RIV 

VENTILASJONSANLEGG OG RØR OG KANALISOLASJON 

Område Overflater / 
materialer 

Kommentar Ansvar:  

Småhus Kanal klasse E, samt 
fleksibel spiralfalset 
aluminium kanal 

 
RIV 

Avtrekkskanal i 
kjøkken  

A2-s1,d0 [ubrennbart] 

I tilslutning mellom 
komfyrhette og kanal 
kan det benyttes 
fleksible kanaler 

RIV 

Avtrekkskanal i 
boenheter (Elgstuen 
og trollstuen) 

EI 15, A2-s1,d0 
[ubrennbart] 

Unntak hvis de ligger i 
sjakt. I tilslutning 
mellom komfyrhette og 
kanal kan det benyttes 
fleksible kanaler 

RIV 
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Område Overflater / 
materialer 

Kommentar Ansvar:  

Rør og 
kanalisolasjon > 
20% 

A2L-s1,d0 [Ubrennbar 
eller begrenset 
brennbar] 

lsolasjonsarealet dekker 
mer enn 20 % av 
tilgrensende vegg- eller 
himlingsflate 

RIV 

Øvrige rør og 
kanalisolasjon 

DL-s3,d0 [PIII]  RIV 

 

2.10 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Elektriske 
installasjoner 

Alle kabler og gjennomføringer som går 
igjennom branncellevegg må branntettes med 
godkjent tettemasse. Se Byggforskblad 520.342 
Branntetting av gjennomføringer [31].  

Elektrisk anlegg må utføres iht. gjeldende 
regelverk. 

RIE  

Røykvarsler Hver boenhet skal utstyres med minimum en 
røykvarsler som plasseres slik at alarmstyrken er 
minst 60 dB (A) i oppholdsrom og soverom når 
mellomliggende dører er lukket. Det skal 
minimum være én røykvarsler i hver etasje i 
hver boenhet.  

Røykvarslere skal være tilknyttet 
strømforsyningen og ha batteri som 
reserveløsning. I branncelle med behov for flere 
røykvarslere skal varslerne være seriekoblet. 

Anlegg som oppfyller reglene for FG-godkjente 
alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon, 
tilfredsstiller krav til røykvarslere tilkoblet 
strømnettet. 

Det skal dokumenteres at røykvarslere oppfyller 
kravene i NS-EN 14604 [21] eller har detektor i 
samsvar med NS-EN 54-7:2018 og lydgiver i 
samsvar med NS-EN 14604:2005 [21]. 

RIE 

Ledesystem Det stilles ikke krav til ledesystem i forbindelse 
med tiltaket. 

 



 

Fosnavegen 420 
Side 16 av 19 

Rapport nr. 
2021317 

 

2.11 RØMNING 

Område Ytelseskrav Ansvar 

Evakueringsstrategi Hver boenhet har utgang direkte til terreng. 

Hver etasje i annekset har utgang direkte til 
terreng.  

 

Rømningsvei Det er ikke arealer definert som rømningsvei.   
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3 EKSEMPLER PÅ DETALJPROSJEKTERING 

3.1 OVERFLATER OG KLEDNING 

Kapittel 2.3 angir krav til overflate og kledning i de ulike delene av bygget. 
Nedenfor vises noen eksempler på materialer som kan tilfredsstille de ulike 
kravene. NB! Det må hentes produktdokumentasjon for de materialene som 
velges. Dette fås av leverandøren.  

Egenskap Hvor Materiale 

B-s1,d0 [In1] / K210 A2-s1,d0 
[K1-A] 

 Betong 

Gips / fibergips 

Mineralull 

Sementsponplater (eksempelvis 
AMROC) 

Fibersementskiver (eks. Primroc) 

B-s1,d0 [In1] / K210 B-s1,d0 [K1]  Treulitt 

Troldtekt-trebetongplater 

+ materialer nevnt ovenfor 

D-s2,d0 [In2] / K210 D-s2,d0 
[K2] 

 9 mm kryssfiner 

12 mm sponplate 

Gips m/ tapet 

+ materialer nevnt ovenfor 

B-s3,d0 [Ut1]  Brannimpregnert tre (se 4.3) 

Glassrekkverk 

Branntrygt tre (eks. Moelven) 

Fasadeplater (eks. Frontex) 

Sementsponplater 

D-s3,d0 [Ut2]  Vanlig trekledning 

BROOF (t2) [TA] Taktekking Teglstein 

Betongtakstein 

Skifertak 

Metallplater 
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