
Denne forskriften gjelder i alle etablerte bygg. 
Brannvesenet bruker denne forskriften ved branntilsyn, i tillegg bruker
de internkontrollforskriften ved avvik på f.eks ettersyn.

• Det er et grunnleggende krav at eier kjenner bygget sitt, og at 
brukeren blir gjort kjent med hvilke forutsetninger og begrensninger 
som gjelder. 

• Endringer i de branntekniske forutsetningene i et bygg vil ofte utløse 
krav om søknad om for eksempel bruksendring etter Plan- og 
bygningsloven.

Mange kjøper bygg, de tenker ikke på å spørre etter 
bygningsdokumentasjon i forbindelse med overdragelsen.

Forskrift om brannforebygging - Krav



Byggeforskrifter



Brannkonseptet (prosjekteringen) med tilhørende tegninger beskriver 
forutsetninger og begrensninger til materialer og utstyr som:

• Brannmotstand på bærende konstruksjoner og brannskiller.
• Maksimalt antall personer som kan oppholde seg i bygget i forhold til 

dimensjonering og utforming av rømningsveiene.
• Etablering/plassering av brannskiller.
• Krav til rømningsveier
• Krav til brannalarm, sprinkler, røykventilasjon, ledesystem osv..
• Andre begrensninger som maksimal brannbelastning og 

lagringshøyder av varer (prosjektering av sprinkler) etc.

Hva er bygget er prosjektert som. Hva brukes bygget til?

Bygningsdokumentasjon - brannsikkerhet



Hva gjør eier når det ikke finnes noen dokumentasjon på bygget?
• Brannkonsept mangler
• Det finnes ikke branntekniske plantegninger

Vet eier egentlig hvilken bruk bygget han eier er byggemeldt som?

Og han får besøk av brannvesenet?

Når forutsetningen til bygget mangler?

www.byggrehabgruppen.no



Spør som oftest etter brannkonseptet m/tegninger som dokumenterer 
byggets branncelleinndeling, brannseksjonering, rømningsveier, der de 
ulike krav til bygget er beskrevet.

Når ikke dette finnes kan eier:
• Sjekke i byggesak i kommunen og det er noe der.
• Brannteknisk tilstandsrapport som beskriver hvilken krav som gjelder for 

bygget i henhold til dagens bruk. 

Har det vært endringer i det bygningsmessige eller bruksendring i 
bygget? 
Er endringene søknadspliktige/ er de byggemeldt:

Branntilsyn - Brannvesenet



Tilsynsrapport

Når ikke eier svarer på tilsynsrapport
Er det brannvesenet som setter frister.

Hvis du fortsatt ikke svarer kan det gå 
Så langt – vedtak om tvangsmulkt.



Tilsynsrapport
Utdrag fra tilsynsrapport – Typiske avvik



Da kan det være lurt å begynne i riktig ende.

1. Dokumentere brannsikkerheten, tilstandsrapport for å se at bygget    
brukes i henhold til tiltenkt bruk.
2. Rømningsveier er i henhold til krav (bredder og antall).
3. Riktig oppdeling av brannceller, og om vegger er satt opp av riktige 
materialer.
4. Riktig klasse på dører og er det selvlukker der dette er et krav.
5. Er branntekniske installasjoner  installert i henhold til krav.
6. Etablering av branntekniske plantegninger.

Hvor er det lurt å begynne?
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Tilstandsrapport 



Tilstandsrapport
Bærende/sekundær bærende konstruksjoner



Krav til tekniske installasjoner



Tilstandsrapport



Tilstandsrapport



Tilstandsrapport



Typiske avvik

Tildekket røykdetektor Utvendige forhold



Typiske avvik

Hull i seksjoneringsveggSprinklerrør brukes som oppheng for sykkeldekk



Avvik

Lite tilgjengelig rømningsvei/sprinklerventil Rømningsvei?



Avvik – noen typiske og noen mer 
sjeldne 

Døren i rømningsveien? Seksjoneringsveggen?



Tilstandsvurdering

Ny utvendig trapp, ikke gjort noe vurdering? Dør fra korridor til trapperom



Brannceller/seksjonering

Trådglass i branndør

Slik skal det se ut



Skissetegning med avvik

Oppgradere – lukke avvik
Skissetegning med brannceller 



Dør/vegg - brannklasse?

Bildene viser 
samme dør
fra 2 sider etter en 
brann på et 
skolebygg i 
Nord Trøndelag.



§ 8 Oppgradering av byggverk (Forskrift om brannforebygging).
Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere 
sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer 
nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt 
i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller 
senere byggeregler. 

Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor 
en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Hva er en økonomisk og forsvarlig ramme?

Hvem har ansvaret?



Oppgradering - økonomisk og forsvarlig ramme? 
Branntekniske avvik som anses å ligge utenfor en praktisk og økonomisk 
forsvarlig ramme:
Kan være at bærende hovedsystem, sekundære bærende 
bygningsdeler, etasjeskillere og lignende ikke oppfyller utprøvde og 
anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger). 

Oppgradering innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme?
• Etablering av rømningsveier 
• Installere brannalarmanlegg 
• Automatisk slokkeanlegg/seksjonering 
• Ledesystemer e.l. for å øke tilgjengelig rømningstid 
• Organisering

Rømningssikkerhet/personsikkerheten skal prioriteres høyt

Oppgradere brannsikkerheten i «eldre» 
bygg



Å kjenne til forutsetningene?
• Det er eieren som har ansvaret for å gjøre seg kjent 

med og formidle opplysningene til bruker om 
brannsikkerheten i bygget de eier.

• Brukeren har ingen plikter etter denne bestemmelsen, 
men er mottaker av informasjonen fra eier, og må 
forholde seg til den (Brukerens plikter – beskrevet i 
forskriftens kapittel 3).

Alle bygningseiere må som et minimum gjøre seg kjent 
med:
• Tillatelsene til bygget etter plan- og bygningsloven.
• De prosjekterte forutsetningene og begrensningene, 

hva bygget er godkjent brukt til, og eventuelle 
begrensninger i bruken (brannkonseptet).

Hvem har ansvaret?



Samordning av bruk vil for eksempel være aktuelt i bygg der eier ikke er 
bruker av bygget selv. 
Eieren må blant annet samordne bruken slik at byggets forutsetninger til 
blant annet maksimal brannbelastning og fremkommelighet i 
rømningsveier blir opprettholdt og
• Hvem som har ansvar for felles brannøvelser i bygget.
• Hvem som skal utføre ettersyn i felles arealer (rømningsveier, tekniske 

rom).
• Unormal risiko (utkobling av brannalarmanlegg/sprinkleranlegg).
• Utføre varme arbeider.
• Bygningsmessige endinger i egen virksomhet.
• Koordinering ved evakuering osv.

Samordne brannsikkerheten



Forskrift om brannforebygging
Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverk
§ 11 Brannsikker bruk av byggverk
Den som har rett til å bruke et byggverk skal:
• sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til 

brannsikkerhet som gjelder for bygget.
• unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene 

opprettholder sin funksjon, og at fremkommeligheten ikke reduseres 
• informere eieren om endringer, forfall og skader som kan påvirke 

sikkerheten mot brann
• ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks 

gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Brukers plikter



Brukers plikter

Rømningsvei Kosekroken



Dokumentasjon av brannsikkerheten



Eier skal dokumentere følgende:
• Forutsetningen til bygget (brannstrategi/konsept, bruk, RKL og BKL, )
• Branntekniske tegninger, situasjonsplan, rømningsplan 
• Tekniske brannverntiltak
• Organisering, instrukser, unormal risiko
• Øvelser og opplæring
• Ettersyn (internkontroll)
• Kontroll, service og vedlikehold (ekstern kontroll)
• Avvikslukking

Dokumentasjon av brannsikkerheten



Takk for meg


	Forskrift om brannforebygging - Krav
	Byggeforskrifter
	Bygningsdokumentasjon - brannsikkerhet
	Når forutsetningen til bygget mangler?
	Branntilsyn - Brannvesenet
	Tilsynsrapport
	Tilsynsrapport
	Hvor er det lurt å begynne?
	Tilstandsrapport 
	Tilstandsrapport
	�Krav til tekniske installasjoner�
	Tilstandsrapport
	Tilstandsrapport
	Tilstandsrapport
	Typiske avvik
	Typiske avvik
	Avvik
	Avvik – noen typiske og noen mer sjeldne 
	Tilstandsvurdering
	Brannceller/seksjonering
	Oppgradere – lukke avvik
	Dør/vegg - brannklasse?
	Hvem har ansvaret?
	Oppgradere brannsikkerheten i «eldre» bygg
	Hvem har ansvaret?
	Samordne brannsikkerheten
	Brukers plikter
	Brukers plikter
	Dokumentasjon av brannsikkerheten
	Dokumentasjon av brannsikkerheten
	Lysbildenummer 32

