
Brannstrategi 
Utgave 1 
 

 

 

  
 

 

P:\O-prosjekt\O143 Gran senter, Gran\Brann\Brannkonsept forsamlingslokale kjeller 2018.01.31.doc side 1 av 14 

Prosjektnavn: Storgata 28, Gran sentrum Fra: Roar Jørgensen AS 

Prosj.nr. O143 Dato: 2018.01.31 
. 

Oppdragsgiver/ 
eier: 

Gran Senter AS 
v/Bjørn Hartz  

Ansv. Roy Korneliussen 

Sign.:  
 

KS:  

Tiltakshaver: Rebel Music  
v/Øistein Lysenstøen 

Sign.:  

  

Ansvarsforhold/  
-område: 

• Brannkonsept for bruksendring til forsamlingslokale i deler av kjeller.  

 

 
Mottatt underlag/ 
referanse: 

[1] Plan underetasje og 1.etasje branntegning O143 av 30.08.2017.  
[2] FOB. (Forskrift om brannforebygging med tilhørende veiledning.)  
[3] TEK 10. 
[4] SAK 10. 
[5] Byggforskblad. 
[6] KS system RJ AS. 
[7] Eksisterende branntegninger for eiendommen.  
[8] Byggeforskrift av 1985. 
 

 
Sammendrag ▪ Forutsatt kravsnivå for tiltak i h.h.t TEK 10/VTEK 10 og FOB. 

▪ Med virksomhet i RKL 5 og 3 tellende etasjer for omsøkt tiltak plasseres arbeidene i for 
bruksendring i BKL 3. 

▪ I ombygd areal installeres det fulldekkende brannalarmanlegg i kategori 2. 
▪ I ombygd areal installeres det ledesystem i h.h.t NS-EN 1838 (elektrisk). 
▪ Eksisterende og nye branndører som ønskes benyttet må tilfredsstille forskriftskrav dvs. EI 

30 [B30] eller EI 60 [A60]. 
▪ Eksisterende og nye branncellebegrensende bygningsdeler må tilfredsstille krav til EI 60 

[A60] i BKL 3. Se vedlagt branntegning for plan kjelleretasje og 1.etasje. 
 

 
Vedlegg: • Plan underetasje og 1.etasje brannskisser av 31.01.2018. 

.    
 
Distribusjon: • Gran Senter AS v/Bjørn Hartz 

• Rebels Music v/Øistein Lysenstøen 
 

 
 
 
1.0 Innledning, bakgrunn for oppdraget 
 
Roar Jørgensen AS v/Roy Korneliussen har fått i oppdrag av Gran Senter AS v/Bjørn Hartz via tiltakshaver Rebels 
Music v/Øistein Seterstøen å gjennomgå tiltaket ombygging i kjeller i Storgata 28. Prosjektet omhandler ombygging 
og bruksendring i deler av eksisterende kjelleretasje til forsamlingslokaler med hovedvekt på konserter og 
musikkarrangementer.   
 
Bygget har det siste året vært gjenstand for en omfattende brannteknisk oppgradering opp mot gjeldende teknisk 
forskrift. Blant annet er det byttet mange branndører, brannskiller er brannsikret og nytt fulldekkende 
brannalarmanlegg og ledesystem er installert.  
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Det er opplyst om at omsøkt tiltaks virksomhet i øvrige etasjer er kontorer, næring/butikk med tilhørende 
funksjoner. Storgata 28 og 26 har sambruk med virksomheter og med samme eier og andre fellesfunksjoner.  
 
Ombyggingsarbeider innebærer at eksisterende kjellerlokaler tilrettelegges for konsertvirksomhet.   
 
Omsøkt tiltak vurderes som bruksendring. Tiltaket medfører ingen store bygningsmessige endringer, men tekniske 
installasjoner som ventilasjon, brannalarmanlegg og ledesystem skal utvides, byttes eller oppgraderes. Aktuelt 
areal for ombygging er vist på vedlagte branntegning for plan kjelleretasje og 1.etasje.   
 
Ombyggingsarbeider anses ikke som hovedombygging.  Siden endringer ikke defineres som hovedombygging eller 
vesentlig fornyelse av enkeltdeler, er kravet kun at byggverket ikke må komme mer i strid med dagens regelverk 
enn det allerede er. Det betyr at endringene i seg selv ikke utløser nye krav om brannsikring. Hvis kravene i forskrift 
om brannforebygging [2] ikke er fullt ut oppfylt før endring, må imidlertid endringen føre til at bygningen oppfyller 
disse kravene. 
 
I byggforskblad 720.302 Offentlige bestemmelser for brannsikring av eksisterende bygninger er det beskrevet at 
bygninger bygd i henhold til byggeforskriften av 1985 eller senere forskrifter regnes som nyere bygninger. 
Brannsikkerheten for nyere bygninger skal være i tråd med kravene som gjaldt da omsøkt tiltak ble gitt.  
 
For mindre endringer slik som her for dette tiltaket er det bestemt av hvis kravene i forskrift om brannforebygging 
ikke er fullt ut oppfylt før endring, må imidlertid endringen føre til at bygningen oppfyller disse kravene.  
 
Iht. FOB [2] må bygg tilfredsstille tilleggskrav i gjeldende brann- og eksplosjonsvernlovgivning om forebygging av 
brann, blant annet om at eldre bygninger skal oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå så langt det lar seg gjøre 
innenfor praktiske og økonomiske rammer. Det vil på bakgrunn av dette være bestemmelsene i FoB for 
eksisterende bygning og tilnærming til TEK10 for aktuelle tiltak ved ombyggingen som er gjeldende med aktuelle 
Byggforskblad samt funksjonskrav ved bæresystem, branncellebegrensende bygningsdeler o.l. angitt i VTEK 10.  
 
Prosjekteringen foregår etter oppdeling i h.h.t TEK10. Brannkonsept bygger i hovedsak på preaksepterte ytelser i 
VTEK 10. Fravik fra dette vil bli vurdert særskilt under hvert enkelt punkt.  
 
 
1.1 Distribusjon mv: 
Notatet distribueres til oppdragsgiver Gran Senter AS v/Bjørn Hartz og bruker og ansvarlig søker Øistein 
Lysenstøen. 
 
 
1.2 Om omsøkt tiltak og oppbygging av uttalelsen 
Storgata 26/28 brukes til ulike næringsformål som butikker, kontorer, bingodrift, kafe og konsertlokale.  benyttes til 
næring i plan 1.etasje og kontorvirksomhet i øvrige etasjer.  Storgata 26/28 har 3 tellende etasjer inkl. kjellerplan.  
 
Storgata 26/28 er oppført med bæresystem av betong og bærende treverk. Etasjeskiller mellom kjeller og plan 
1.etasje for omsøkt tiltak er i betong.  
 
Tiltaket er vurdert i risikoklasse RKL 5 (forsamlingslokale) og med 3 tellende etasjer etter at kjeller har blitt 
forsamlingslokaler, innebærer at Omsøkt tiltak plasseres i brannklasse 3.  
 
Da tiltaket brannteknisk er begrenset i omfang og kompleksitet, har vi utarbeidet et slikt notat.  
 
 
1.3 Brannenergi 
Brannenergien i bygningen er ikke beregnet spesifikt, men angitt virksomhet i Omsøkt tiltak som beskrevet over 
vurderes med ovennevnte gjennomsnittlig å ligge mellom 50 og 400 MJ/m2 omhyllingsareal. Ref. Byggforskblad 
321.051. 
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Omsøkt tiltak består hovedsakelig av betong/mur/stålbygg med etasjeskiller i betong i Storgata 26/28som tilsier at 
det i hovedsak er den mobile brannenergien som teller med i beregningen.  Erfaringstall tatt ut fra Byggforsk 
321.051. 
 
 
1.4 Forskrifter og veiledninger 
Det er valgt nivå A (overordnet) for nivå på prosjekteringen som omhandler søknadspliktige tiltak, men med innhold 
også ned i nivå B for dokumentasjon, der både funksjonskrav, men også ytelser blir gjennomgått til en viss grad. 
 
De branntekniske forhold reguleres av Plan og Bygningsloven av 01.07.2015 med veiledninger.  Mer konkrete 
funksjonskrav til sikringsnivået i den enkelte bygningskategori stilles i Veiledning til Teknisk forskrift 2010 (TEK10), 
veiledning (VTEK10).  Paragrafhenvisninger i den videre teksten viser til VTEK10.  
 
Videre underlag for prosjekteringen er følgende: 

1. Plan og bygningsloven sist endret 01.07.2015. 
2. TEK10 og VTEK10  
3. SAK10 med veiledning 
4. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NEK 400:2010  
5. Forskrift om brannforebygging. (FOB) av 2002 sist endret 26.04.2010 
6. Tegninger fra arkitekt.  
7. Byggforskserien relevante blader 
8. NS 3926 Ledesystemer (som igjen viser til NS 1838) 
9. Øvrig brannteknisk litteratur 
10. Eksisterende branntegninger for omsøkt tiltak.  
11. HO-3/2000 Temaveiledning for røykventilasjon.  

 
 
1.6 Avklaringer med brannvesenet 
Det er ikke avholdt eget møte med brannvesenet. Ansvarlig søker og driver av konsert/forsamlingslokale samt eiers 
representant har hatt en tett dialog med det lokale brannvesenet ved etablering av lokalene.  
 
 
1.7 Premisser for ARK 
Følgende overordnede premisser gjelder overordnet for arkitekt ved videre detaljprosjektering: 

• Ivareta i samarbeid med RIB nødvendige dimensjoner for brannbeskyttelse av bærende bygningsdeler. 
• Valg av konstruksjoner, materialer, kledninger, overflater, dør- og vindusklasser mv der ytelser i 

brannrapport og branntegninger ivaretas. 
• Velge løsninger basert på ubrennbar isolasjon.  
• Ivareta funksjon av lås- og beslag med hensyn til rømning og sikkerhet.  
• Dører beskrives med klasse Sa. Medfører tettelister. 
• Ytelser i h.h.t RIF’s ansvarsmatrise 

 
 

1.8 Premisser for RIB 
Følgende premisser gjelder overordnet for RIB ved videre detaljprosjektering: 

• Ivareta branndimensjonering av alle bærende bygningsdeler.  
• Ved bruk av brannisolasjon og brannmaling avklares dette med arkitekt og inntas på tegninger og 

beskrivelse også hos RIB for at dette ikke skal bli uteglemt i detaljerings- og byggeprosessen.  
Dimensjonering av brannmaling utføres av utførende etter anvisning på produktet som velges. 
Utnyttelsesgrader i ulykkesgrensetilstand angis fra RIB på alle konstruksjoner. 

• Ivareta øvrige ytelseskrav i denne rapport og angitt på branntegningene. 
• Ytelser i h.h.t RIF’s ansvarsmatrise. 

 
 

1.9 Premisser for RIE 
Følgende premisser gjelder overordnet for RIE ved videre detaljprosjektering: 
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• Ivareta ytelser i denne rapport og branntegninger. 
• Beskrive brannalarmanlegg og ledesystem for rømning. Hensynta robusthet i forhold til både bruk og drift. 
• Ivareta beskrivelse av branntettinger der dette er nødvendig for å ivareta ytelseskrav. 
• Ivareta brannteknisk løsning der det benyttes bokser for skjulte opplegg, kabelbroer, kabling gjennom 

branncellebegrensende konstruksjoner mv. 
• Nødvendig ivaretakelse av batteribackup til branntekniske installasjoner som dørholdemagneter, ledelys for 

rømning, brannalarmanlegg. 
• Ivareta øvrige ytelser i denne rapport og angitt på branntegningene. 
• Ytelser i h.h.t RIF’s ansvarsmatrise. 

 
 

1.10 Premisser for RIV 
Følgende premisser gjelder overordnet for RIV ved videre detaljprosjektering: 

• RIV skal utarbeide et premissdokument for brannsikring av både eksisterende og nytt ventilasjonsanlegg 
samt kombinasjonene av disse anleggene inkludert deteksjon, branntetting og brannisolering.  

• Prosjektere sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 med ombygging i Storgata 26/28og ny installasjon i  
• Prosjektere tilstrekkelig slokkeutstyr ut fra dette brannkonseptet.  
• Detaljprosjekterte hvordan ventilasjonsanlegget skal fungere under brann. 
• Ytelser i h.h.t RIF’s ansvarsmatrise 

 
 

1.11 Forutsetninger for byggefasen  
Entreprenøren(e) skal normalt utarbeide en egen SHA/HMS plan for brannvernarbeidet på byggeplassen under 
byggeperioden. Denne skal etterleves av entreprenører og stedlig byggeplassledelse og tas jevnlig opp til 
vurdering og revisjon etter hvert som arbeidene skrider frem. SHA/HMS planen skal ivareta organiseringen, 
ansvarsfordelingen, tiltak som må gjøres, rutiner og instrukser mv. 
 
Ved evt. delovertagelser / oppdelte brukstillatelser for omsøkt tiltak skal dette særskilt vurderes med hensyn til grad 
av ferdigstillelse i byggverket slik at aktivt og passivt brannvern vurderes for den aktuelle situasjon som måtte 
oppstå. Dette vurderes særskilt av Ribr. 
 
Det forutsettes at det på byggeplassen benyttes sertifiserte og godkjente byggevarer / komponenter / produkter og 
løsninger. Avvik fra dette må vurderes særskilt. 
 
Se tabell 2 Byggforskblad 321.028 [5]. 
 
1.12 Forutsetninger for bruksfasen  
Det skal være utarbeidet en branndokumentasjon tilpasset den daglige organisasjonen og bruken før oppstart i 
ombygde lokaler. Dette gjelder spesielt instrukser for vakter og personale ved konserter og andre arrangementer. 
Det må avtales hvem som utarbeider branndokumentasjonen slik at dette kommer på plass når prosjektet 
ferdigstilles. Overordnet ansvar er eier hvor drifter må bidra i stor grad for å etablere tilfredsstillende rutiner 
 
Det forutsettes at eier etablerer kontroll- og serviceavtaler på aktive brannsikringsanlegg inkludert 
vedlikeholdsprogram for disse installasjonene som inngår i branndokumentasjonen når omsøkt tiltak ferdigstilles.  
Eier av omsøkt tiltak må forholde seg til de premisser som er stilt ved prosjektering.  
 
Eier og leietaker er ansvarlig for at personer med funksjonshemning blir ivaretatt ved evakuering. Evakueringsplan 
må utarbeides av eier hvor RIBR kan bistå med utarbeidelsen av denne.    
 
 
2.0 §11-2 / §11-3 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE  
 
Tiltaket for Storgata 26/28 plasseres i risikoklasse 5 (forsamlingslokale) med 3 tellende etasjer. Ut fra ovennevnte 
plasseres omsøkt tiltak da i brannklasse 3 for kjelleretasje. 
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3.0 §11-4 BÆREEVNE OG STABILITET  
 
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. Søknadspliktige tiltak som berører bærende 
konstruksjoner skal tilfredsstille ytelser i h.h.t BKL 3. Se tabell under for BKL 3 gjeldende for omsøkt tiltak.  
 

 
Brannklasse 

 Bygningsdel 1 2 3 

 Bærende hovedsystem R 30 [B 30] R 60 [B 60] R 90 A2-s1,d0 [A 90] 

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

R 30 [B 30] R 60 [B 60] R 60 A2-s1,d0 [A 60] 

 Trappeløp - R 30 [B 30] R 30 A2-s1,d0 [A 30] 

 Bærende bygningsdeler under øverste kjeller R 60 A2-s1,d0 [A 60] R 90 A2-s1,d0 [A 90] R 120 A2-s1,d0 [A 120] 

 Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme - 
R 30 [B 30] eller A2-
s1,d0 [ubrennbart] 

A2-s1,d0 [ubrennbart] 

 
3.01 Eksisterende bærende konstruksjoner: 
Ombyggingsarbeider i plan kjelleretasje som kan innebærer konstruktive endringer av bærende konstruksjoner må 
brannsikres i h.h.t BKL 3. Bærende konstruksjoner vil være en blanding av stål og beton. Ved riving av 
eksisterende konstruksjoner må synlige skader i betong repareres. Eksponert armering i betongkonstruksjoner må 
slike skader repareres før montasje av nye tekniske installasjoner og himling blir gjennomført. 
 
Eksisterende etasjeskiller i Storgata 26/28 er betong. Bruksendring innebærer ingen konstruktive endringer av 
bærende konstruksjoner. En enkel risikovurdering av tiltaket tilsier at personsikkerhet og verdisikkerhet ikke vil bli 
påvirket i stor grad – heller ikke brannvesenets sikkerhet.  
 
Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere 
brannmotstand. 
 
3.02 Kommentar vedr nye stålkonstruksjoner: 
Hvis nye stålkonstruksjoner som evt. skal veksle ut eksisterende bærende konstruksjoner må brannisoleres til 
angitt brannmotstand i ovennevnte tabell.   Ut fra dette må det velges type produkt som er klassifiserte og 
godkjente for slik brannmotstand samtidig som krav til overflater m.h.t det estetiske må bli ivaretatt. 
 
 
4.0 §11-5 SIKKERHET VED EKSPLOSJON 
Vi har pr. d.d. ikke mottatt informasjon om at tiltaket medfører oppbevaring eller bruk av brannfarlig eller 
eksplosjonsfarlig vare. Hvis slik vare skal benyttes må dette prosjekteres og det må gjennomføres en 
risikovurdering av leverandør eller installatør.  
 
 
5.0 §11-6 TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK  
Innvendig ombygging medfører ingen utvidelse av bygget eller annen påvirkning i så måte. .  
 
Det er en sambruk for virksomheten i Storgata 26/28. Det er ett og samme g. nr./b.nr. for de to adressene og 
samme eier.  
 
Det er fra tidligere etablert åpninger mellom Storgata 26 og 28 fra kjeller til plan 1.etasje hvor brannskille blir 
ivaretatt med EI 60 [A60]. Dette blir videreført ved ombygging og omsøkt tiltak.  
 
 
6.0 §11-7 BRANNSEKSJONER 
Tiltaket påvirker ikke eksisterende situasjon innad for eiendommene Storgata 26/28 utover det som er beskrevet. 
Krav om seksjonering for tiltaket er ikke relevant da dette er en innvendig ombygging som ikke påvirker bygningens 
eksisterende bruttoareal, branntekniske forutsetninger eller endrer på omsøkt tiltaks eksisterende brannenergi. 
Således ikke krav til endring av seksjonering.   
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7.0 §11-8 BRANNCELLER 
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.  

Krav til brannceller og brannskiller skal være i h.h.t BKL 3 som vist i tabell under. Definerte brannskiller er vist på 
vedlagte branntegninger for omsøkt tiltak.  

 

7.01 Eksisterende etasjeskiller: 
Eksisterende etasjeskillere mot plan 1.etasje fra kjeller må tilfredsstille krav til EI 60 [A60].   I Storgata 26/28 er det 
etasjeskiller i mur/betong som normalt vil tilfredsstille krav til EI 60 [A60]. 
 
 
7.02 Dører og luker i branncellebegrensende konstruksjoner:  
Generelt skal dører tilfredsstille krav i h.h.t følgende tabell 2 under.  
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På branntegninger er det angitt tilstand for eksisterende branndører.  Krav for nye brannklassifiserte er vist med 
nye betegnelser som vist i tabell og over hvor disse da er plassert.  
 
Eksisterende dører i ombygde arealer som er brannklassifiserte kan beholdes forutsatt at disse er i god stand for å 
oppnå røyktetthet dvs. Sa. Innsetting av eksisterende brannklassifiserte dører må kontrolleres mot montasje-
anvisning eller relevante Byggforskblader. 
   
Følgende ytelser må minst være oppfylt for nye klassifiserte dører: 
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-Sa [B 30] med mindre 

annet er angitt i tabell 2. 
3. Dører som etter TEK § 12-15 ikke skal ha større manuell åpningskraft enn 30 N må ha påmontert eller være 

forberedt for montering av åpningsautomatikk. Dette må vurderes av ARK. 
4. Dør og luke som er klassifisert etter NS 3919 [B 30, A 60 etc.] må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider 

for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker som er testet og oppfyller kriteriene for Sa 
- klassifisering etter NS-EN 1634-3.  

5. C-klasse (C1–C5) velges ut fra forventede påkjenninger og ønsket levetid. 
 
 
7.03 Vegger som brannskiller. 
Krav til vegger er generelt EI 60 [A60]. I grensesnitt mellom eksisterende brannskiller og nye brannskiller må det 
vurderes tilstand på disse brannskillene.  
 
På vedlagte branntegninger for ombygging i plan kjeller og 1.etasje er det angitt brannskiller som skal l tilfredsstille 
60 minutters brannmotstand. Eksisterende brannskiller forutsettes at har tilfredsstillende brannmotstand i h.h.t 
eksisterende branntegninger.  
 
  
7.04 Eksisterende trapperom. 
Eksisterende to trapperom i tilknytning til omsøkt tiltak endres ikke bygningsmessig av omsøkt tiltak i plan 
kjelleretasje.  
 
7.05 Røykkontroll 
Tiltaket endrer ikke på eksisterende trapperom. Røykventilasjon av trapperom endres ikke ut fra ombygging.  
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7.06 Utvendig brannspredning mellom brannceller. 
Ombygging berører ikke direkte utvendig brannspredning da det kun er i kjeller. Faren for utvendig brannspredning 
fra plan 1.etasje er dermed redusert i forhold til eksisterende tilstand.  
 
 
7.07 Utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan – kjølesone. 
Eksisterende situasjon berøres ikke for omsøkt tiltak.  
 
 
7.08 Kommentar vinduer i innvendige hjørner 
Ingen endring av eksisterende situasjon. 
 
 
7.09 Brannceller over flere plan 
Ut fra mottatt planløsning er det ikke lagt opp til endring med at det åpnes over flere planfra eksisterende situasjon 
for dette tiltaket.    
 
 
8.0 §11-9 MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER 
Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges 
vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og 
tid til overtenning. 
 
Ved bruk av isolerende produkter under ombyggingen skal det kun benyttes ubrennbar isolasjon.  
 
Materialer og overflater som benyttes må tilfredsstille krav gitt i tabell under for BKL 3. 

 
 
8.01 Overflate og/kledninger:  
Ombyggingsarbeider som endrer på eksisterende overflater og kledninger eller blir nye skal tilfredsstille krav i h.h.t 
tabell 1A over i BKL 3. Krav til overflater og kledning i rømningsveier ut fra trapperom og til utgangsdører må 
vektlegges av arkitekt.  
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8.02 Utvendige overflater og kledninger. 
Ved ombygging berøres ikke eksisterende fasader.  Ombygging vil ikke påvirke prosjektet brannteknisk med 
hensyn til overflater og kledninger.   
 
 
8.03 Innvendige overflater og kledning.  
Krav til overflater og kledninger må følges ut fra om brannceller er under eller over 200 m2 og om det er i 
rømningsvei.  Se tabell over. Bruk og omfang av brennbare materialer avklares med RIBR i prosjektet.  
 
 
8.04 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 derfor minst være oppfylt: 

• 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  

• Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. 
• Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som 

overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig. 
 
8.05 Isolasjon 
All isolasjon skal være ubrennbar. Ved avdekking av brennbar isolasjon i en rivningsfase må slik isolasjon fjernes 
og erstattes med ubrennbar isolasjon.  
 
 
9.0 §11-10 TEKNISKE INSTALLASJONER 
 
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. 
 
Alle gjennomføringer i branncellebegrensende vegger skal branntettes med godkjente tettemasser og skal 
opprettholde samme brannmotstand som veggen for øvrig.  
 
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 derfor 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 kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som  
      Overflater og kledninger i rømningsveien for øvrig. 
 
De generelle kravene i TEK innebærer at opphengssystemet må feste kanaler, rør, ventilasjonsutstyr, kabelstiger 
og annet utstyr slik at kanalene og utstyret ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning og økt 
sikkerhetsrisiko for røykdykkere. Alle deler som benyttes til å henge opp installasjonene, skal ha minst samme 
temperatur-bestandighet og samme brannmotstand som kreves for installasjonene.  Innfesting av opphenget må 
gjøres i bygningsdeler med minst like god bæreevne ved brann som det som kreves for opphenget. Ref. Byggforsk 
520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner. 
 
 
9.01 Ventilasjonsanlegg 
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 og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og 
røykspredning.  
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Kjøkkenavtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde for å redusere faren for 
antennelse og brann. Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-
s1, d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. 

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. 

Ved deteksjon av røyk i inntak må ventilasjonsanlegget stoppe.  
 
RIV må beskrive hvordan eksisterende og nytt ventilasjonsanlegg for skal fungere under brann og om det må 
gjennomføres tiltak ved tilknytning til eksisterende ventilasjonssystem. Ut fra omsøkt tiltaks eksisterende 
ventilasjonssystem må prinsippet være funksjonsmessig ved brann at ventilasjonsanleggene fungerer og går som 
normalt. Evt. reduksjon av kapasitet ved kvelds/natt/helg eller ferietid ved installasjon av nytt aggregat må disse 
startes opp til normal hastighet ved utløst brannalarm.  
 
 
9.02 Vann- og avløpsrør 
Alle tekniske gjennomføringer som elektriske kabler, ventilasjonskanaler og VVS-rør i definerte 
branncellebegrensende bygningsdeler må branntettes med godkjente klassifiserte produkter som tilfredsstiller 
angitt brannmotstand. Se vedlagte branntegninger. Utførelsen må være i h.h.t den montasjeanvisning som er 
gjeldende for hvert enkelt produkt.  
 
Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan dog føres gjennom murte/støpte konstruksjoner og isolerte 
lettvegger, når det tettes rundt rørene med tettemasse.  
 
Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan også føres gjennom murte og støpte konstruksjoner med 
brannmotstand 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. 
 
Kabler, elektrorør, ettertrekkingsrør elektro og VVS-rør som bryter brannskiller skal følge de anvisninger som er gitt 
i byggforskblad 520.342: Gjennomføringer i brannskiller. 
Kanaler gjennom brannskiller skal branntettes på begge sider, samt brannisoleres. Sjaktvegger utføres uten 
brannmotstand, tettes i dekkene rundt kanaler og rør, samt brannisoleres for EI 60. 
 
 
9.03 Rør- og kanalisolasjon 
Rør- og kanalisolasjon kan bidra til rask 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-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset brennbar] eller 
ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene.  

 
• Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende vegg- eller 

himlingsflate/takflate må isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0 [PI]. 
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 C L -s3, d0 [PII]. Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse CL-
s3, d0 [PII]. 

 
Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rør eller kanal er innfestet. For vertikale rør 
og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn. 
 
9.04 Kabler og funksjonstid for branntekniske installasjoner. 
Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre: 
1. kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller  
2. kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende 

bygningsdel, eller  
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3. himlingen har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel, eller  
4. hulrommet er sprinklet  
 
Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres ubeskyttet 
gjennom rømningsvei.  
 
Installasjoner som skal ha en funksjon under brann (dørautomatikk, alarmgivere, ledelys mv), må ha 
tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i minst 60 min. Strømforsyning kan sikres ved: 
 
1. beskyttelse med et automatisk slokkeanlegg slik som her  

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

eller  
3. ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 60 minutter for byggverk i 

brannklasse 3. 
 
 
10.0 §11-11 OG 11-12 GENERELLE KRAV OG TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNING OG REDNINGSTIDER 
 
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 internt i branncellen som har tilstrekkelig bredde i forhold til 
dimensjonerende persontall. Dette må hensyntas av arkitekt/interiørarkitekt.  
 
Ved arrangementer må følgende ivaretas: 
1. Med 170 m2 tilgjengelig for publikum oppgitt av Rebels Music kan det være maks 283 personer uten 

sitteplasser/stående personer. 
2. Med sitteplasser/bord kan det for 170 m2 være 170/1,4 = 121 personer. 
3. Ved arrangementer må begge utganger ha vakter utplassert som beskrevet fra Rebels Music i Plan for 

Brannsikkerhet.  
4. Innredning i kafe må tilrettelegges slik at rømningstrase fra trapp i kjeller ved scene opp til kafe i 1.etasje og til 

utgang har fri rømningsbredde.   
5. Låssystem på utgangsdør ut fra kafe ut på gate må være åpnet og tilrettelagt under arrangementet slik at 

nøkler ikke skal benyttes.   
 
Evakueringsplan må utarbeides innhold i en slik plan er definert i kap.10.03. Evakuering og tilrettelegging for 
funksjonshemmede må ivaretas spesielt i en slik plan. Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at 
nødvendig rømningstid reduseres. 
 
 
10.01 Brannalarmanlegg 
Storgata 26/28 er det montert et fulldekkende brannalarmanlegg og som er tilpasset ny planløsning.  For 
prosjektering av brannalarmanlegg vises til NS 3960:2013 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og 
vedlikehold og NS-EN 54-serien om brannalarmanlegg. Ivaretas av RIE. 
 
Brannalarmanlegg i byggverk i risikoklasse 5 i BKL 3 vil måtte tilfredsstille kategori 2, heldekkende anlegg. 
 
I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske signalgivere suppleres med optiske signalgivere i 
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. 
 
Ved utløst brannalarm skal lys slås på automatisk og lyd dempes automatisk styrt av signal fra 
brannalarmanlegget.  
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10.02 Ledesystem for rømning:  
Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer 
raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Installasjons av 
ledesystem for rømning i plan kjelleretasje opp til plan 1.etasje og ut på terreng prosjekteres i h.h.t NS 1838. 
Prosjekteres av RIE.  
 
Særskilt vurdering:  
Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil 
tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem. Omsøkt tiltak er imidlertid fra tidligere basert på elektriske armaturer og 
NS 1838. Det vil være naturlig å videreføre dette. I ombygd areal vil det bli soner med møblering som etter vår 
vurdering ikke er egnet for etterlysende merking i gulv.  
 
 
10.03 Evakueringsplan 
For byggverk for publikum, samt arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk 
En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til sikkert sted før kritiske 
forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner 
som har behov for assistanse. 
 
En evakueringsplan må blant annet omfatte: 
• Prosedyrer for rapportering av brann og andre 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 funksjonsevne lettere og raskere. 

• Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning. 
• Rømningsplaner. 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 
Omsøkt tiltak og inneholder ofte også en kort branninstruks, symbolliste og en markering for "Her står du". 

 
Utarbeides av eier evt. i samråd med RIBR. 
 
 
11.0 §11-13/§11-14 RØMNING AV PERSONER 
 
Dør til rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 må ha minimum fri bredde minimum 120 cm til og i rømningsvei. 
Omsøkte lokaler i plan kjelleretasje skal ha adkomst til to uavhengige utganger eller direkte ut på terreng og sikkert 
sted.  Dette blir ivaretatt på de tegninger som er mottatt 
 
Utgang fra lokalet i kjeller ivaretas av utgang ved scene og opp til kafé i plan 1.etasje og ut på terreng. 
Hovedinngang fra Storgata benyttes også til rømning. Virksomhet i plan kjeller vil ikke være samtidig med øvrig 
virksomhet i bygget.  
 
Maksimal avstand fra et hvert sted i branncelle til trapperom i RKL 5 skal som ytelse maksimalt være 30 meter. 
Dette må bli ivaretatt i forbindelse med innredning av lokalene.   
 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 
1. Dør i rømningsvei i byggverk i risikoklasse 5 må ha fri bredde minimum 1,2 m.  
2. Samlet fri bredde på dører fra branncelle til rømningsvei bestemmes ut fra det antall personer branncellen er 

beregnet for. 
3. Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 m.  
4. Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. 
5. 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 i samsvar med § 12-15 dvs. 30 N 
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6. Dør til rømningsvei må ha et låssystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle være 
blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet.  

7. Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og låssystemet åpnes automatisk ved 
alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 
sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. 

8. Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker rømning. 
9. 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. mindre kontorlokaler, 
garderober.  

10. Automatiske skyvedører i plan 1.etasje skal åpnes automatisk ved utløst brannalarmanlegg eller ved bortfall av 
strømkilde med nødåpner.   

 
 
  
12.0 §11-15 TILRETTELEGGING FOR REDNING AV HUSDYR 
 
Ikke relevant for tiltaket.  
 
 
13.0 §11-16 TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING 
   
Byggverk i risikoklasse 5 må ha egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Maksimalt slangeutlegg kan være 30 
meter. Plassering av både nye og eksisterende brannslangeskap må vurderes og detaljprosjekteres ut fra hvordan 
interiør og utstyr blir plassert i lokalene. Prosjekteres av RIV. 
 
Det kan også suppleres med håndslukkere i tillegg til brannslange. 
 
 
14.0 §11-17 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP 
 
Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes. Gran kommune har egen beredskap 
sammen med Lunner kommune som har kasernert mannskap. Det kan rekvireres hjelp fra nabokommunene.  
Brannvesenet har ny brannstasjon på Morstadvegen 35 i Gran og felles nødetatsbygg med en kjøretid på ca 2 
minutter og 1 km kjøring. 
 
Gran brannstasjon er bemannet på dagtid av en heltidsansatt brannstyrke på 4 mann. Ved større hendelser på 
dagtid utkalles deltidsmannskap ved alle tre stasjonene. Utenfor ordinær arbeidstid bemannes stasjonen med 
deltidspersonell ved utrykning. Stasjonens deltidsstyrke består av 8 brannkonstabler fordelt på 4 vaktlag. De er 
deltidsansatt i brann og redning med en annen hovedarbeidsgiver, og kalles ut via 110-sentralen for Innlandet. 
Minimumsbemanningen består av 2 mann i døgnkontinuerlig vaktordning. Det er på GS ikke behov for særskilt 
høydeinnsats. Gran og Lunner brannvesen har nylig fått ny stigebil som kan bistå med innsats i høyere byggverk. 
Brannvesenet kan manøvrere biler rundt hele bygningsmassen. Det er direkte adkomst alle fasader. 
 
Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon og 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 sjaktveggens 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 himling bør ikke være større enn 
10 m. 
 

Utover dette påvirker ikke tiltaket rednings- og slokkeinnsats. Dekning av slokkevann og kapasitet forutsettes at 
dette er ivaretatt ved eksisterende situasjon med brannkummer. Nærmeste brannkum er rette utenfor bygget i 
Storgata - se utsnitt under for eksisterende brannkummer.  
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15.0 VEDLEGG 
 

• Brannskisse plan kjeller 2018.01.31. 
• Brannskisse plan kjeller 2018.01.31 


