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Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi - Regulering 
 

 

1. BAKGRUNN 

Firefly AS er engasjert av TG Eiendom Gran AS som brannrådgiver i forbindelse med regulering av 
Lidskjalvgutua på Gran, hvor det planlegges oppføring av nye boliger.  

Dette notatet beskriver kort de ytelseskrav og hovedtrekk som er gjeldende for brannsikring av 
bygningsmassen. Det må senere i prosjektet utarbeides et komplett prosjekteringsgrunnlag som øvrige 
rådgivere kan benytte som utgangspunkt for sin detaljprosjektering. 

2. REGELVERK OG KRAV 

Brannprosjekteringen skal tilfredsstille Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) og oppnås ved å følge de 
preaksepterte løsningene gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK). Eventuelle fravik fra de 
preaksepterte løsningene må dokumenteres som en del av prosjekteringen til IG. 

3. BESKRIVELSE AV BYGNINGEN OG VIRKSOMHETEN 

Bygningsmassen består av flere boligblokker (hus A-F) samt mindre småhus/eneboliger (hus G-M) i 
gårdsrommet, se figur 1. Under hele prosjektet skal det bygges parkeringskjeller. 

Blokkene har opptil 6 etasjer med boliger og småhusene mellom 2 og 3 etasjer. I tillegg kommer to 
underetasjer med garasje og boder. Første underetasje har inngang direkte fra terreng.  

I hus F planlegges noe næringsvirksomhet. Det kan også bli aktuelt med næringslokaler i noen av de andre 
blokkene i plan 1. Øvrige arealer brukes til boenheter, boder og parkering. Boliger plasseres i risikoklasse 4, 
boder og garasje i risikoklasse 2. Det tas høyde for at næringsvirksomheten kan være i risikoklasse 5, f.eks. 
salgarealer eller serveringssted.  

Blokkene og underetasjene må oppføres i brannklasse 3 men småhusene kan oppføres i brannklasse 1 forutsatt 
at de er eneboliger eller at hver boenhet i bygningen kan rømme direkte til terreng. 

Spesifikk brannenergi for bygningene forventes å være mindre enn 400 MJ/m2. 

Grunnflate for bygningsmassen er på ca. 6 000 m2. 
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figur 1  Illustrasjon (foreløpig) 
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4. BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK 

Blokkene og småhusene betraktes brannteknisk som én bygning da de har felles underetasjer og ligger med 
innbyrdes avstand mindre enn 8 m. Dersom det er forskjellige eiere må det gjøres avtaler som sikrer at 
brannsikkerheten opprettholdes og branntekniske installasjoner ikke forringes over tid. 

Når avstanden fra bygningen til nabobygninger er over 8 m anses risikoen for brannspredning som liten og det 
er ikke behov for tiltak. 

For de situasjoner hvor bygningen ligger nærmere nabobygning enn 8 m er det behov for å skille bygningene 
med brannvegg, dvs. bygningsdeler innenfor 8 m må utføres med brannmotstand REI 120-M A2-s1,d0. Dette 
kan gjelde både vegger og dekkekonstruksjoner (tak over underetasjen). 

Avstanden mellom hus A og Storgata 29 er mindre enn 8 m. Risikoen for brannspredning vil her ivaretas med 
brannvegg. 
 
Avstanden mellom hus F og Storgata 15 er mindre enn 8 m. Risikoen for brannspredning kan ivaretas på én av 
følgende måter: 

- Deler av hus F innenfor 8 m utføres med brannvegg 
- Storgata 15 innlemmes som en del av den nye bygningen brannteknisk og juridisk. Det 

forutsetter at Storgata 15 oppgraderes iht. dagens forskrifter. Videre må det installeres 
sprinkler og brannalarmanlegg som kobles sammen med den nye bygningsmassen 

- Ivareta avstanden på 8 m ved å forskyve hus F bort fra Storgata 15. 

5. BRANNSEKSJONERING 

Største bruttoareal pr. etasje kan være 10 000 m2 uten seksjonering når den spesifikke brannenergien er 
mellom 50-400 MJ/m2 og det installeres sprinkler. Etasjen med størst bruttoareal er mindre enn 6 000 m2 og 
det er dermed ikke behov for å seksjonere bygningen. Storgata 15 kan også innlemmes i brannseksjonen uten 
at det er behov for seksjonering. 

Eventuelle arealer som ikke sprinkles må skilles ut som egne brannseksjoner med brannmotstand REI 120-M 
A2-s1,d0. 

6. BRANNCELLER 

Hver boenhet, parkeringskjeller, næringslokaler, bodarealer, teknisk rom, søppelrom, fyrrom, trapperom, 
rømningsveier, brannsluse mot parkering, åpne sjakter, el-tavler i rømningsvei  etc. må utføres som egne 
brannceller.  

Trapperom må ha mulighet for utlufting av røyk ved bruk av luke eller vindu som kan åpnes manuelt fra 
inngangsplan. Åpne sjakter må røykventileres. 

7. BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER 

Det er behov for følgende branntekniske installasjoner i bygningene: 

- Røykventilasjon i trapperom og åpne sjakter 
- Sprinkler 
- Brannalarm 
- Ledesystem 
- Manuelt slokkeutstyr som dekker alle arealer, brannslanger i næringslokaler. 

8. RØMNING 

Alle brannceller med personopphold må ha tilgang til to uavhengige rømningsveier/trapperom eller utgang 
direkte til terren.  
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Leiligheter kan ha utgang direkte til ett trapperom Tr1 forutsatt at leilighetene har vindu eller balkong 
tilgjengelig for brannvesenets stigebil/lift. Nødvendig antall oppstillingsplasser må prosjekteres med 
utgangspunkt i dette. 

Fra småhusene er prinsippet at rømning skjer til terreng der det er mulig og ellers via vindu og interntrapp. 

9. TILRETTELEGGING FOR BRANNVESENET 

9.1 Utvendig adkomst 

Brannvesenets retningslinjer for tilrettelegging må legges til grunn for tilrettelegging. Krav til kjørebredder, 
svingradius, laster osv. er gjengitt i tabell 1. 

tabell 1 Retningslinjer for tilrettelegging av adkomstvei og oppstillingsplass for stigebil/lift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det må være kjørbar adkomst frem til hovedinngangene. 

Oppstillingsplasser må prosjekteres slik at stigebilen/liften når minst et vindu/balkong i alle leiligheter som kun 
har tilgang til ett trapperom. For å få til dette må det tilrettelegges med innkjøring og oppstilling i gårdsrommet 
og mellom blokkene.  

9.2 Innvendig adkomst 

Alle etasjer må kunne nås med maks. 50 m slangeutlegg fra nærmeste brannskille. Dette er viktig i forhold til 
planlegging av antall angrepsveier til parkeringskjelleren. Angrepsvei til garasjen må være uavhengig av 
rømningsveien fra leilighetene. 

9.3 Slokkevann 

Det må plasseres brannkum/-hydrant innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei til bygningene.  

Adkomstvei Kjørebredde, minst 3 meter 

 Fri høyde, minst 4,2 meter 

 Svingradius (ytterkant vei)  14 meter 

 Stigning, maks. 1:8  

 Fortauskant, maks. 15 cm 

 Akseltrykk 10 tonn 

 Boggitrykk 20 tonn 

 Totalvekt 25 tonn 

Oppstillingsplass Bredde x lengde 7 x 13 meter 

 Avstand til fasade/bygningsdel min. 3 meter, maks. 10 meter 

 Stigning, maks. 2,5 % 

 Punktbelastning støtteben 19 tonn 

 Rekkevidde horisontalt 15 meter 

 Rekkevidde vertikalt 30 m 
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Antallet brannkummer/-hydranter må være slikt at alle fasader på alle bygg, kan nås med maks. 50 m 
slangeutlegg fra brannkum/-hydrant til brannbil og maks. 50 m fra brannbil til fasaden. 

Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 l/min fordelt på minst to uttak. Det regnes ikke med samtidig 
uttak av slokkevann til sprinkleranlegg og brannvesen. 
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