
BYGNINGSMESSIG BRANNSIKRING
VED ATLE KILLERUD
TEKNISK SJEF, FIRESAFE AS

Agenda:
- Hvor må det branntettes? Og hvorfor?
- Løsninger for branntetting
- Oppgradering av overflater
- Utskifting/forbedring av branndører



Start med: 
Tilstandsrapport = 
handlingsplan

Handlingsplan – prioritering
– Pre-aksepterte løsninger
– Vurderte løsninger
– Samspill mellom utførende og 

prosjekterende
– Branntekniske og brukervennlige 

løsninger

Rehabilitering og oppgradering
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Brannsikrings-tiltak
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BRANNSIKKERHETS-VEKTEN

Aktive-/Tekn. tiltak
- Sprinkel
- Alarm
- Slokkeanlegg
- Røykvent
- Ledesystem…..

Passive tiltak
- Vegger
- Dekker
- Dører
- Gjennomfør.
- Detaljer
- Overflater
- Ledesystem …

ORGANISATORISKE 
TILTAK



Den lengstlevende aktiviteten innen 
brannvern, og har vært en grunntanke 
hele tiden. 

Etter bybrannen i Bergen i 1561 
begynte man å anlegge brede 
«allmenninger» som skulle hindre 
fremtidige branner å spre seg.

I løpet av 500 år brant Oslo helt ned til 
grunnen 12 ganger.

Etter en bybrann i 1624 bestemte Kong 
Christian IV at byen skulle gjenbygges 
i mur og stein for å redusere 
brannfaren.

Passiv-/bygningsmessig brannsikring

21.03.20194



Bygningsmessig brannsikring som virker

Brannsymposium 2017



«Kart og terreng» må stemme……

21.03.20198



Fungerer brannskillene?
• Ufullstendige brannskiller:



Hva er forskjellen på E og I ? 
Hva betyr EI60?
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Åpne gjennomføringer Forsøk på tetting

Gjør ting skikkelig!
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50 % - ikke nok
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Forskjellige tettesystemer; 
•Ekspanderende stoffer
•Støpbare masser
•Brannplater
•Fugetetting
•Midlertidig tetning

•Kombinasjonsløsninger
•Tilleggsprodukter

520.342 Branntetting av 
gjennomføringer
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Godkjent 
montasjeanvisning!



Planlegg for branntetting
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Gode forutsetninger = god 
branntetting
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Branntetningsmasse
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Gips basert eller 
sement basert

God mekanisk 
Motstand

Kan benyttes i 
både store og 
små utsparinger, 
og i tomme 
utsparinger. 

Og noen 
ganger i 
kombinasjon 
med andre 
produkter. 



Dekker alle type gjennomføringer

• Bruksområder gjennomføringstetting av:
• Kabel
• Metall og plastrør
• Mixed
• Kabel - hylser
• Gulvsluk
• Tomme utsparinger   
• Ventilasjonskanaler  



Steinull med f.eks densitet 70 – 150 
kg/m3. Malt med brannmaling.

BRUKSOMRÅDER
Gjennomføringstetting av kabel, rør og
ventilasjonsgjennomføringer samt
tomme utsparinger i dekker/vegger av
murte/støpte eller
gipsplatekonstruksjoner.

Store utsparinger. Fuges rundt med
godkjent fugemasse for branntetting. 

Brannplater
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Fugemasse for riktig formål
Akryl
Silikon
Varme-ekspanderende

• Godkjent kun for fuging?
• Godkjent for tetting?
• Bevegelse?
• Fukt?
• Plastrør?



Fugemasse Akryl «Brannakryl»

PRODUKTBESKRIVELSE
FIRESAFE fugemasse Akryl er en brann-
hemmende, akrylbasert fugemasse.

ANVENDELSESOMRÅDE
Brannsikker fugetetting av større fuger og
spalter, gjennomføringstetting av
enkeltkabel, kabel i bunt samt
gjennomføringstetting av isolerte stålrør 
i murte/støpte konstruksjoner eller
gipsplatekonstruksjoner. 

BRANNMOTSTAND INNTIL 120 MINUTTER

• PRODUKTDOKUMENTASJON 
• ETA 15/0687 for Gjennomføringer. 
• ETA 15/0688 for Linære fuger

El-nummer; 1217839

Følg alltid montasjeanvisningen!



FIRESAFE fugemasse varmeekspanderende EX
PRODUKTBESKRIVELSE

FIRESAFE varmeekspanderende EX fugemasse  er en brannhemmende, 
varmeekspanderende, en komponent grafittfugemasse.

ANVENDELSESOMRÅDE
Brannsikker tetting av fuger og spalter i
murte/støpte eller gipsplatekonstruksjoner,
samt gjennomføringstetting av enkeltkabel,
kabel i bunt, plastrør av PVC, PE, PP,
El - trekkerør samt trekkerør i bunt.
Gjennomføringstetting av stålrør. 

BRANNMOTSAND INNTIL 240 MINUTTER

PRODUKTDOKUMENTASJON
• Norge. SPFR: 030- 0273

El-nummer; 1217840

Følg alltid montasjeanvisningen!



Stålrør leder varme, og kan derfor være nødvendig å isolere; om ikke i hele 
strekket, så skal det isoleres en viss avstand ut på hver side av vegg/dekke. 

Husk: Ubehandlede stålrør skal alltid rustbeskyttes før isolering og tetting starter.

Løsninger for gjennomføringer av rør
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Løsninger for plastrør
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Figur er hentet fra 520.342 
Branntetting av gjennomføringer

PRODUKTBESKRIVELSE
Rørmansjett består av en stålkappe 
med et varmeekspanderende laminat.

ANVENDELSESOMRÅDE
Brannsikring av plastrør type 
PP, PVC, PE og Friaphon i 
murte/støpte konstruksjoner 
eller gipsplatekonstruksjoner

Brannpakning: 
Brannpakning består av et ekspanderende 
grafittmateriale som enten leveres på rull eller 
ferdig oppstykket i plastpose. 



Etasjeskille av «Stubbeloft»
Spesielt mellom kjeller og 1. etg. i 
eldre murgårder
Oppgradering av dekke
Tetting av gjennomføringer i 
samarbeid med RIBBr 
evt brannvesenet
SINTEF Byggforsk datablader

Typisk gjennomføring uten testet løsning
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Spesielle løsninger, avklares PRO



Typiske dører i gamle bygg
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Utskifting vs oppgradering
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Anvisninger for oppgradering av dører
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Gammel dør Skiftet

Utskifting = best brannsikkerhet!
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OBS! Typiske eksempler på 
feilmontering
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Eksempel: Riktig montering
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Følg alltid montasjeanvisningen til døra!     Og behold dørlukkerne på. 



TEK 10 kapittel 11 §11-9:
(1) Byggverk skal prosjekteres og 
utføres slik at sannsynligheten for at 
brann skal oppstå, utvikle og spre seg 
er liten. Det skal tas hensyn til 
byggverkets bruk og nødvendig tid for 
rømning og redning. 

(2) 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.

Overflater og trapper
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Brennbare panel i trapperom

Brennbar trapp. 

Løsning: brannmale treverket slik 
at det får en ubrennbaroverflate
f.eks B-s1,d0 [In 1]

Overflater og trapper
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Noen ganger kan trappa være en 
del av brannskillet – vurdert løsning
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Sjekkpunkter
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Hvordan er bygget tenkt? 
Branntegning og konsept

Vegg/dekke, ref. branntegning:
• Vurdere oppgradering

Dører.  
Brannmotstand, slagretning og 
dimensjon
Installasjonsgjennomføringer:  

• Kabler
• Rør
• Ventilasjon

Avslutninger.
Fuger og mindre åpninger

Spesielt fokus over nedhengt himling 
og inn i sjakter

Sjekkpunkter
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HUSK Å HOLDE BYGGET TRYGT:

GOD BRANNSIKRING GIR VERDI-
ØKNING OG GOD SIKKERHET FOR LIV 
OG VERDIER
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