
 

SINTEF Byggforsk 

Material‐ og byggeteknikk 
2016‐12‐12 

 102012008 ‐ Fortrolig 

  

Rapport 

Brannsikkerhet i trebygg over 4 etasjer 
 

Bruk av trekonstruksjoner i brannklasse 3 

 

Forfattere 
Kathinka Leikanger Friquin 

Sveinung Ørjan Nesheim 
Brynhild Garberg Olsø 
Jorun‐Marie Hisdal 

 
       Ill.: www.reThinkWood.com





 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

2 av 120

 

Historikk 

VERSJON  DATO  VERSJONSBESKRIVELSE 

1.0  2016‐12‐12 Original 

  



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

3 av 120

 

Innholdsfortegnelse 
 

Sammendrag ............................................................................................................................................. 7 

Del 1 ‐ GENERELT ....................................................................................................................................... 8 

1  Innledning og organisering av prosjektet .......................................................................................... 8 

1.1  Innledning ....................................................................................................................................... 8 

1.2  Målsettinger .................................................................................................................................... 9 

1.3  Begrensninger ................................................................................................................................. 9 

1.4  Organisering av prosjektet .............................................................................................................. 9 

1.5  Oppbygning av rapporten .............................................................................................................11 

2  Metoder ......................................................................................................................................... 11 

2.1  Hypoteser ......................................................................................................................................11 

2.2  Litteraturstudie .............................................................................................................................12 

2.3  Sammenfall med andre prosjekter ...............................................................................................12 

3  Egenskaper for massive trekonstruksjoner ..................................................................................... 13 

3.1  Fordeler med massivtre og limtre i høye bygg .............................................................................13 

3.2  Brannegenskaper ..........................................................................................................................14 

4  Realiserte og planlagte høye trebygg .............................................................................................. 14 

4.1  Realiserte ......................................................................................................................................16 

4.1.1  Erfaringer ..........................................................................................................................27 

4.2  Planlagte/Idéfase ..........................................................................................................................28 

Del 2 ‐ PROSJEKTRESULTATER .................................................................................................................. 33 

5  Forslag til preaksepterte ytelser for bygg med trekonstruksjoner i brannklasse 3 ........................... 33 

5.1  Generelt ........................................................................................................................................33 

5.2  Innledning .....................................................................................................................................33 

5.3  § 11‐1 Sikkerhet ved brann ...........................................................................................................33 

5.4  § 11‐4 Bæreevne og stabilitet .......................................................................................................34 

5.5  § 11‐6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk ....................................................................37 

5.6  § 11‐7 Brannseksjoner ..................................................................................................................38 

5.7  § 11‐8 Brannceller .........................................................................................................................39 

5.8  § 11‐9 Materialer og produkters egenskaper ved brann ..............................................................41 

5.9  § 11‐12 Tiltak for å påvirke rømnings‐ og redningstider ..............................................................42 

6  Risikoanalyser av bygg med trekonstruksjon i brannklasse 3 .......................................................... 42 

Del 3 ‐ BYGGEREGLER FOR BRUK AV TREKONSTRUKSJONER I HØYE BYGG I ULIKE LAND .......................... 44 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

4 av 120

 

7  Oversikt .......................................................................................................................................... 44 

7.1  Ytelsesbaserte eller funksjonsbaserte byggeregler ......................................................................44 

7.2  Ulike lands krav og preaksepterte ytelser ....................................................................................45 

8  Norge ............................................................................................................................................. 48 

8.1  Innledning .....................................................................................................................................48 

8.2  Bæreevne og stabilitet ..................................................................................................................48 

8.3  Branncellebegrensende bygningsdeler.........................................................................................49 

8.4  Materialer og produkters egenskaper ved brannpåvirkning ........................................................49 

8.5  Automatisk slokkeanlegg ..............................................................................................................49 

9  Sverige ........................................................................................................................................... 49 

9.1  Oversikt over lover og regler ........................................................................................................49 

9.2  BBR BFS 2011:6 inkludert endringer til og med BFS 2016:6 .........................................................50 

9.2.1  5:1 Allmenne forutsetninger ............................................................................................50 

9.2.2  5:11 Dimensjonering ........................................................................................................50 

9.2.3  5:53 Brandcelleinndeling ..................................................................................................50 

9.3  BFS 2015:6 EKS ..............................................................................................................................50 

9.4  Verksamhetsklasser og Byggnadsklasser ......................................................................................52 

9.5  Forskjeller mellom Norge og Sverige ............................................................................................53 

10  Canada ........................................................................................................................................... 55 

10.1  Generelt om byggereglene ...........................................................................................................55 

10.2  Veien frem mot tillatt bruk av massivtre opptil 6 etasjer .............................................................57 

10.3  Litt om Quebec 2015, mass timber i inntil 12 etasjer ...................................................................57 

10.4  Preaksepterte ytelser ....................................................................................................................58 

10.5  Tildekking (encapsulation) ............................................................................................................61 

10.7  Prøving og klassifisering av brannmotstand til bygningsdeler og egenskaper ved 
brannpåvirkning for materialer/overflater ...................................................................................64 

11  USA ................................................................................................................................................ 65 

Del 4 – BRANNTEKNISK PROSJEKTERING ................................................................................................. 68 

12  Hensikten med brannteknisk prosjektering .................................................................................... 68 

13  Forhold som må vurderes ............................................................................................................... 68 

13.1  Påliteligheten til sprinkleranlegget ...............................................................................................68 

13.2  Brennbare overflater innvendig ....................................................................................................69 

13.3  Brennbar konstruksjon som gir bidrag til brannenergien .............................................................69 

13.4  Fullstendig brannforløp ................................................................................................................69 

13.5  Naturlig brann ...............................................................................................................................69 

13.6  Forkullingshastighet for trekonstruksjoner eksponert for parametrisk eller naturlig brann .......70 

13.7  Utvendig brannspredning .............................................................................................................71 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

5 av 120

 

14  Metoder for brannteknisk prosjektering ......................................................................................... 71 

14.1  Initiell risikoanalyse .......................................................................................................................73 

14.2  Kvalitative vurderinger ..................................................................................................................74 

14.3  Kvantitative analyser ....................................................................................................................74 

15  Automatisk sprinkleranlegg som kompenserende tiltak i høye trebygg ........................................... 76 

15.1  Pålitelighet og effekt .....................................................................................................................77 

15.2  Sprinkleranlegg som kompenserende tiltak – Tekniske bytter ....................................................81 

15.3  Annen litteratur om sprinkleranlegg ............................................................................................82 

Del 5 – KUNNSKAP OG FORSKNING ......................................................................................................... 84 

16  Håndbøker ..................................................................................................................................... 84 

17  Forskningsmiljøer ........................................................................................................................... 86 

18  Litteraturstudier, State‐of‐the‐Art og statistikk ............................................................................... 88 

18.1  State‐of‐the‐Art .............................................................................................................................88 

18.2  Statistikk ........................................................................................................................................88 

18.2.1  Hvorfor blir noen branner store? .....................................................................................88 

18.2.2  Brannsikkerhet i høye bygg med trekonstruksjoner ........................................................90 

19  Brannforsøk.................................................................................................................................... 95 

19.1  Full‐skala brannforsøk på brannspredning og stabilitet i store trekonstruksjoner ......................95 

19.1.1  Brandon og Östman 2016, litteraturstudie ......................................................................95 

19.1.2  Peel et al. 2016 .................................................................................................................98 

19.1.3  Hasburgh et al. 2016 .........................................................................................................98 

19.1.4  Osborne og Dagenaise 2015 .............................................................................................99 

19.1.5  Hox 2015 ...........................................................................................................................99 

19.1.6  Li et al. 2015 og 2016 ........................................................................................................99 

19.1.7  Kolaitis et al. 2014 ......................................................................................................... 101 

19.1.8  Just et al. 2010 ............................................................................................................... 101 

19.1.9  Frangi et al. 2009 ........................................................................................................... 101 

19.1.10 Frangi et al. 2008 ........................................................................................................... 101 

19.1.11 Frangi og Fontana 2005 ................................................................................................. 101 

19.1.12 Poon 2003 ...................................................................................................................... 102 

19.2  Brannmotstandsforsøk massivtre .............................................................................................. 102 

20  Simuleringer og beregninger av høye trebygg ............................................................................... 102 

21  Standardarbeid ............................................................................................................................. 106 

22  Brannsikkerhet i byggefasen ......................................................................................................... 106 

23  Annet arbeid på området ............................................................................................................. 107 

Del 6 – OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID ........................................................................................ 109 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

6 av 120

 

24  Diskusjon ...................................................................................................................................... 109 

24.1  Konstruksjonen må være fullstendig tildekket til inventaret er utbrent, og skal ikke gi 
uakseptabelt bidrag til brannen ................................................................................................. 109 

24.2  Størrelsen på tillatt eksponert areal for konstruksjonen må begrenses ................................... 110 

24.3  Størrelsen på brannceller og seksjoner må begrenses .............................................................. 111 

24.4  Sprinkleranlegg iht. NS 12845 tillegg F kan benyttes som eneste kompenserende tiltak i 
bygg der det ikke allerede er krav om denne typen slokkeanlegg ............................................ 111 

24.5  Seksjoneringsvegg og brannvegg kan oppføres av massive trekonstruksjoner ........................ 113 

24.6  Spredning til nabobygg er ikke et problem ................................................................................ 113 

24.7  Byggeregler i andre land ............................................................................................................ 113 

24.8  Brannsikkerhet i byggefasen ...................................................................................................... 114 

25  Konklusjoner ................................................................................................................................ 114 

26  Videre arbeid ................................................................................................................................ 115 

27  Referanser .................................................................................................................................... 116 

28  Linker ........................................................................................................................................... 120 

 
 

BILAG/VEDLEGG 

 
Risikoanalyse – Brannsikkerhet i trebygg over fire etasjer ‐ Analyserapport, Utgave 4, Roar Jørgensen as v/Tore 
Klarström, datert 6. desember 2016 

 
 
  



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

7 av 120

 

 

Sammendrag 
På oppdrag fra HELPRO as har SINTEF Byggforsk i samarbeid med prosjektgruppen bestående av 
HELPRO as, Roar Jørgensen AS og Trebruk AS, utarbeidet hypoteser og forslag til preaksepterte ytelser 
for høye trebygg med massive trekonstruksjoner. Hypotesene er undersøkt ved et litteraturstudie for å 
samle kunnskapen om brannsikkerheten i byggene, utført av Byggforsk. I litteraturstudiet ble det samlet 
kunnskap fra mange fullskala brannforsøk, simuleringer, statistikk og byggeregler i andre land. En liten 
oversikt over forskningsmiljøer på fagfeltet er laget, og en liste over de fleste bygg som er oppført eller 
under planlegging. Oversikt over tilgjengelige håndbøker og en del annet arbeid som foregår er også 
laget. 
 
Forslag til preaksepterte ytelser ble utarbeidet basert på den tilgjengelige kunnskapen, og dokumentert 
ved komparative og probabilistiske risikoanalyser. Risikoanalysene ble utført av Roar Jørgensen AS. To 
analysebygg på 8 og 16 etasjer ble sammenlignet med to referansebygg som tilfredsstiller TEK10 med 
veiledning. 
 
Litteraturstudiet viser at det finnes løsninger som beskytter trekonstruksjonen fra forkulling, og som 
hindrer at konstruksjonen blir involvert i brannen og gir bidrag til brannenergien. Forsøkene viser også at 
det er mulig å la noe av konstruksjonen være eksponert, men her finnes det lite forskning ennå. 
Statistikken viser at det er sjelden konstruksjonen bidrar til brannspredningen ut av branncellen, og at det 
oftest er andre grunner til at dette skjer, som for eksempel at dører står åpne eller detaljløsninger er 
dårlige. 
 
For å hindre spredning av branner settes det inn mange tiltak i et bygg, blant annet brannmotstand for 
branncellebegrensende bygningsdeler, krav til overflatematerialer, maks størrelse på brannseksjoner, 
krav til sprinkleranlegg, etc. Størrelsen på brannen vil bety mye for hvor raskt slokkemannskapene klarer 
å få kontroll på brannen, derfor foreslås det her å begrense størrelsen på brannceller i bygg med 
trekonstruksjoner. I tillegg foreslås at sprinkleranlegg etter NS-EN 12845 inkludert tillegg F skal 
installeres, fordi dette har høyere pålitelighet og effekt enn vanlig boligsprinkler. 
Det finnes ulike typer sprinkleranlegg, med ulik pålitelighet og effekt. Statistikk på disse to egenskapene 
er vanskelig å finne. I statistikken som er gjennomgått i dette prosjektet er det som oftest ikke skilt 
mellom ulike typer sprinkleranlegg. Det er derfor vanskelig å si noe om forskjellen på pålitelighet og 
effekt for sprinklertypene, men det finnes noen retningslinjer og en teknisk spesifikasjon med noen 
anbefalte verdier er under utarbeidelse. I risikoanalysen er dette viktig kunnskap. 
 
Byggereglene i europeiske og nord-amerikanske land varierer mye. Noen land har ytelsesbaserte regler, 
mens andre har funksjonsbaserte, og enkelt har en kombinasjon. I Sverige skilles det ikke mellom 
brennbare og ubrennbare konstruksjoner, så lenge forskriftskravene er oppfylt. I provinsen Quebec i 
Canada har de detaljerte regler for hvilke ytelser som skal tilfredsstilles for bygg med 7-12 etasjer, 
inkludert noen detaljløsninger. I noen land kan man redusere noen andre brannsikkerhetstiltak dersom 
sprinkleranlegg er installert. 
 
Funnene i litteraturstudiet og resultatene fra risikoanalysene viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende 
brannsikkerhet i høye bygninger med massive trekonstruksjoner.  

Vil du bli lykkelig for en dag, drikk en flaske vin. 
Vil du bli lykkelig for en måned, skaff deg en kvinne. 
Vil du bli lykkelig for et helt liv, bygg deg et trehus. 
Kinesisk ordtak 
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Del 1 ‐ GENERELT 

1 Innledning og organisering av prosjektet 

1.1 Innledning 
Tre som materiale generelt og som konstruksjonsmateriale har mange positive egenskaper, og på grunn 
av disse øker interessen for å bruke trekonstruksjoner i bygg. Tidligere har trekonstruksjoner nesten bare 
blitt brukt i små, lave bygg, men de siste 10-15 årene har mange bygg med mer enn 4 etasjer blitt oppført 
både i Norge og i mange andre land. Tremateriale brenner og brannsikkerheten i bygninger med 
trekonstruksjoner har derfor blitt fokusert mye på, og mange spørsmål stilles. Hvordan vil 
trekonstruksjonen påvirke brannforløpet, blir brannen større i omfang og intensitet, og hvordan vil 
brannen påvirke konstruksjonen, vil en brennbar konstruksjon kunne oppnå like god brannmotstand som 
en ubrennbar konstruksjon, blir effekten av andre brannsikringstiltak redusert, blir rømningssikkerheten 
dårligere, øker faren for spredning til andre bygg, etc.? 
 
SINTEF Byggforsk er engasjert av HELPRO as, som har ønske om å bidra med nødvendig 
dokumentasjon og svar på alle spørsmålene som stilles rundt brannsikkerheten i høye trebygg slik at 
Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) kan endre veiledningen til Byggteknisk Forskrift (VTEK10, 
TEK10) med tanke på bruken av brennbare konstruksjoner i bygninger i risikoklasse 4 (boliger) i 
brannklasse 3. Spesifikt er det ønske om at preaksepterte ytelser for bygninger med massive 
trekonstruksjoner skal inkluderes i veiledningen. I prosjektet skal det i tillegg vurderes om resultatene 
også gjelder for andre typer trekonstruksjoner og andre risikoklasser, for eksempel risikoklasse 2 og 6 
(kontor og helsebygg). 
 
I gjeldende VTEK10 er ikke bruken av brennbare konstruksjoner preakseptert for brannklasse 3, altså i 
bygninger med mer enn 4 etasjer for bygg i risikoklasse 1-4 og 6, og i bygg med mer enn 2 etasjer i 
risikoklasse 5. Brannsikkerheten må derfor dokumenteres ved analytisk brannteknisk prosjektering for 
hvert enkelt bygg, og analysen skal vise at valgte løsninger ivaretar funksjonskravet gitt i Byggteknisk 
forskrift. Analysene kan være svært omfattende og mange ganger er ikke tilstrekkelig informasjon 
tilgjengelig. I tillegg mangler bransjen kunnskap om hva som er viktig å ivareta for å oppnå 
tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i høye trebygg. Mange antakelser må gjøres, og disse kan variere 
mye fra rådgiver til rådgiver. Løsningene vil derfor kunne være veldig ulike fra bygg til bygg. I noen 
tilfeller legges inn ekstratiltak som kanskje ikke er nødvendige. Dette blir fordyrende for prosjektene og 
kan føre til at bygg med trekonstruksjoner taper i konkurranse mot bygg med andre materialer. I andre 
tilfeller prosjekteres ikke nok av kompenserende tiltak hvorpå sikkerhetsnivået i bygningen blir for lav. 
 
Når preaksepterte ytelser for slike bygninger blir gitt i VTEK10 samtidig som metoder for hvordan 
analysen skal utføres beskrives, blir prosjekteringen av trebygg i brannklasse 3 forenklet og mer samkjørt 
mellom brannrådgivere. Ved å samle kunnskapen som finnes om denne typen bygg og gjøre den lett 
tilgjengelig, økes kunnskapen blant alle aktørene i prosjektene. Dermed blir både bygningsmyndigheter, 
byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører og brukere tryggere på at dette er brannsikre bygg.  
 
Prosjektet er delt i to faser, der fase 2 kommer etter fase 1 ved behov. I fase 1 er SINTEF sin rolle å 
samle den eksisterende kunnskapen, avdekke eventuelle mangler på kunnskap, kartlegge behovet for 
brannforsøk og foreslå veien videre. Dersom det allerede finnes tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne 
verifisere preaksepterte ytelser for bygninger med massive trekonstruksjoner skal dette oppsummeres og 
legges frem for DiBK. 
 
Denne rapporten er en oppsummering av det arbeidet SINTEF har gjort i fase 1. I tillegg er 
risikoanalysen utført av Roar Jørgensen as inkludert, fordi denne underbygger de preaksepterte ytelsene 
SINTEF foreslår. Det planlegges en fase 2 i prosjektet der dokumenterte løsninger skal utvikles og 
kunnskapen skal formidles, men dette dokumentet omhandler utelukkende fase 1. 
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Prosjektet er basert på forprosjektet 102006109-1 Massivtrekonstruksjoner og brannegenskaper som 
resulterte i en søknad til Norges Forskningsråd sitt BIONÆR-program i 2014. Denne ble ikke innvilget, 
men etter omarbeiding av søknaden tok HELPRO og Trebruk kontakt med Innovasjon Norge og 
Skogtiltaksfondet for finansiering av et mindre prosjekt. Det lykkes de med og prosjektet er derfor 
finansiert med midler fra Innovasjon Norge og Skogtiltaksfondet, bevilget til HELPRO as. Innovasjon 
Norge var med å definere prosjektinnhold og oppdeling av arbeidspakker i starten.  

1.2 Målsettinger 
Hovedmålsetting er å bidra til å fjerne begrensingen ved at brennbart materiale ikke kan brukes 
konstruktivt over fire etasjer, og å finne brukervennlige og tilgjengelige verktøy for dokumentasjon av 
brannsikkerhet i høye trebygg i massivtre.  
 
Prosjektets konkrete målsetting er å lage en sluttleveranse i form at et dokument som skal levers til 
Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), og der dette dokumentet er formet slik at tilbakemelding på dette 
gir svar på hvordan videre arbeid skal planlegges og utføres. For å lykkes med dette er det lagt opp til en 
åpen og uformell dialog med DiBK, med jevnlige møter der fokus og innhold i prosjektet diskuteres og 
delresultat presenteres. Denne uformelle dialogen skal gi viktig informasjon på hva som eventuelt skal 
endres, hva som er uhensiktsmessig, og hva som eventuelt mangler.  

1.3 Begrensninger 
- Prosjektet fokuserer på trekonstruksjoner av krysslimte massivtreelementer i henhold til NS-EN 16351 
Trekonstruksjoner - Krysslimt massivtreelementer - Krav (StandardNorge 2015) samt limtresøyler og -
bjelker i henhold til NS-EN 14080 Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav 
(StandardNorge 2013), med eventuell nødvendig beskyttelse. 
- Lette trekonstruksjoner eller andre typer massivtreelementer er ikke vurdert.  
- Bygg i brannklasse 3 med 5 til 16 etasjer. Lavere bygg havner i brannklasse 2, og høyere bygg i 
brannklasse 4. I risikoklasse 5 kategoriseres byggene i brannklasse 3 allerede fra 3 etasjer og oppover.  
- Det forutsettes at bygningsdelene har den nødvendige brannmotstanden i henhold til preaksepterte 
ytelser. 
- Prosjektet dekker ikke brannsikkerhet i byggefasen 
- Prosjektet ser ikke spesifikt på sikkerheten for miljøverdier. Men som det står i VTEK10 § 11-1 vil som 
regel tiltak som ivaretar personsikkerheten vanligvis også bidra til å begrense miljømessige 
konsekvenser.   
 
Det var et ønske fra starten i prosjektet å vurdere bruken av massive trekonstruksjoner i 
seksjoneringsvegger og brannvegger. Årsaken til initiativet er at konservative betongvegger ødelegger 
for logistikk og byggeprosess, i tillegg til å bidra negativt i regnskap for økonomi og miljøprestasjon.  

1.4 Organisering av prosjektet 
Prosjektet startet opp i september 2016, med målsetning om å fullføre fase 1 i juli 2016. Sluttdato ble 
senere endret til november 2016. 
  
Prosjektet har en Prosjektgruppe som består av: 
Bjørn Nordermoen, HELPRO as (prosjekteier) 
Bjørn Lier, Trebruk AS (bindeledd mellom ulike aktører i trebransjen) 
Per Arild Aasheim, Trebruk 014 (finans/administrasjon) 
Roy Korneliussen, Roar Jørgensen as (brannrådgiver) 
Tore Klarström, Roar Jørgensen as (brannrådgiver) 
Kathinka Leikanger Friquin, SINTEF Byggforsk (forsker) 
Sveinung Ørjan Nesheim, SINTEF Byggforsk (forsker) 
Brynhild Garberg Olsø, SINTEF Byggforsk (forsker) 
Jorun-Marie Hisdal, SINTEF Byggforsk (forsker) 
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Prosjektgruppen har hatt møter ca. hver 14. dag, og jobber sammen om innhold og fokus i prosjektet. 
SINTEF utfører forskningen i prosjektet, inkludert litteraturstudier, innsamling av kunnskap, 
kategorisering og vurdering av dokumentasjon, forslag til preaksepterte ytelser, og sluttrapport. Roar 
Jørgensen as utfører risikoanalyser, vurderer og spesifiserer behovet for dokumentasjon, og representerer 
brannrådgiverne. HELPRO og Trebruk leder prosjektet og har kontakten mot Referansegruppen og 
DiBK. De representerer prosjekterende og trebransjen, og har også innblikk i entreprenørenes verden. 
 
Prosjektet har også en Referansegruppe som består av: 
Dag Denstad, Rambøll Norge AS 
Audun Borg, PiD Solutions AS 
Egil Berge, Egil Berge AS 
Geir Glasø, Norsk Treteknisk Institutt 
Magnus Hagen, Oslo brann- og redningsetat/Holmestrand kommune 
Nils Erik Forsén, Multiconsult/Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) (i sluttfasene av prosjektet) 
 
Referansegruppen har kommentert på og gitt innspill til hva prosjektet bør fokusere på, og hva som er 
utfordringene per i dag. De er også med på å kvalitetssikre risikoanalysene og konklusjonene fra 
prosjektet. Prosjektgruppen og Referansegruppen har hatt to møter, 17. november 2015 og 23. november 
2016. I tillegg har Referansegruppen lest gjennom og kommentert på et utkast av de foreslåtte 
preaksepterte ytelsene for bruk av trekonstruksjoner i bygg i brannklasse 3 i juni 2016, før de ble 
presentert for DiBK 6. juli 2016. Enkeltpersoner i Referansegruppen har også vært diskusjonspartnere 
underveis i prosjektet. Referansegruppen har gitt mye nyttig og hjelpsom input i prosjektet. 
I møtet 23. november 2016 ble Referansegruppen presentert for resultatene fra prosjektet og reviderte 
forslag til preaksepterte ytelser. Forslagene ble diskutert inngående og kommentarene fra 
Referansegruppen er tatt inn i rapporten på ulike måter. Noen kommentarer har vi tatt hensyn til i det 
fulle og hele, noen kommentarer er med i diskusjoner og konklusjoner, mens andre kommentarer er tatt 
med som forslag til forhold som bør jobbes videre med. 
 
I tillegg til prosjektgruppemøter og møter med Referansegruppen, har prosjektgruppen også hatt fire 
møter med DiBK: 

1. 17.6.2015, før prosjektet ble igangsatt, deltakere var Vidar Stenstad (DiBK), Bjørn Lier og Per 
Arild Åsheim. 

2. 5.4.2016, deltakere Vidar Stenstad og Trond Andersen (DiBK), Bjørn Nordermoen, Bjørn Lier, 
Roy Korneliussen, Sveinung Ø. Nesheim og Kathinka L. Friquin. 

3. 6.7.2016, deltakere Vidar Stenstad og Trond Andersen (DiBK), Bjørn Nordermoen, Bjørn Lier, 
Roy Korneliussen, Sveinung Ø. Nesheim og Kathinka L. Friquin. 

4. 20.9.2016, deltakere Vidar Stenstad og Trond Andersen (DiBK), Bjørn Nordermoen, Bjørn Lier, 
Roy Korneliussen, Tore Klarström, Sveinung Ø. Nesheim og Kathinka L. Friquin. 

 
I møtene har tema vært: 
- prosjektoppbygning og innhold, 
- om DiBK mener det er realistisk å inkludere preaksepterte ytelser for trekonstruksjoner i brannklasse 3, 
- hvordan DiBK ser for seg at endringen skal være; detaljerte preaksepterte ytelser slik som de er gitt for 
andre bygninger i VTEK10 eller som et vedlegg til VTEK10 der aktuell metodikk og nødvendig 
bakgrunnsinformasjon og input er gitt, 
- gjennomgang av foreslåtte preaksepterte ytelser og tilbakemeldinger fra DiBK på disse, 
- hvilke dokumentasjon DiBK ser som nødvendig for å kunne utføre endringene i VTEK10, 
- og hvordan denne dokumentasjonen skal fremlegges, 
- gjennomføring av foreløpig risikoanalyse som viste at tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå er mulig å 
oppnå. 
 
DiBK har gitt viktige tilbakemeldinger på mange punkter, blant annet hvilke av de foreslåtte 
preaksepterte ytelsene som er aktuelle å jobbe videre med underveis i prosjektet, og vært en viktig 
deltaker i prosjektet. De har hele tiden vært positive til prosjektet og målsettingene. De er også tydelige 
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på at de ønsker å utvide VTEK10 med preaksepterte ytelser for bruken av trekonstruksjoner i bygninger i 
brannklasse 3, og at forslag til slike ytelser må gis i dette prosjektet. De preaksepterte ytelsene må ha 
støtte i tilgjengelig kunnskap og analyser. I tillegg skal prosjektet samle og oppsummere den kunnskapen 
som finnes om brannsikkerhet for høye bygg med trekonstruksjoner. Når sluttrapporten for fase 1 er 
ferdig skal den presenteres for DiBK, som da må vurdere om de har tilstrekkelig 
bakgrunnsdokumentasjon til å kunne inkludere foreslåtte preaksepterte ytelser for bruken av 
trekonstruksjoner i brannklasse 3 i veiledningen. Dersom det er behov for mer bakgrunnsdokumentasjon 
må DiBK spesifisere hva som mangler slik at arbeidet for å fremskaffe manglende kunnskap kan utføres 
som fase 2 av prosjektet.  

1.5 Oppbygning av rapporten 
Denne rapporten er delt inn i 6 deler: 
Del 1 – Generelt 
Informasjon om prosjektet, metoder og litt om de gode egenskapene ved massive trekonstruksjoner som 
gjør at både byggherrer, arkitekter, entreprenører og politikere gjerne vil bruke disse produktene mer. 
 
Del 2 – Prosjektresultater 
Resultatene fra dette prosjektet, inkludert resultatene fra risikoanalysene utført av brannrådgiver Roar 
Jørgensen as. Resultat fra litteraturstudien som danner bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon for 
resultatene er gitt i Del 3, 4, 5 og 6, samt i rapport fra Roar Jørgensen as (Klarström 2016). 
 
Del 3 – Byggeregler 
Funn fra litteraturstudiet om byggeregler i Norge og andre land som vi kan sammenligne oss med. Hvilke 
forskjeller finnes og hvordan er reglene i land som tillater bruk av trekonstruksjoner i høye bygg? 
Hvilken kunnskap har de basert reglene sine på? 
 
Del 4 – Brannteknisk prosjektering 
Funn fra litteraturstudiet om prinsippene for brannteknisk prosjektering og beskrivelse av noen aktuelle 
metoder. 
 
Del 5 – Kunnskap og forskning 
Funn fra litteraturstudiet om kunnskapen som finnes om høye bygg med trekonstruksjoner og 
brannsikkerhet, inkludert aktuelle håndbøker og nyere og pågående forskning. En oversikt over miljøer 
som blant annet forsker på hvordan trekonstruksjonen påvirker brannen, og hvordan brannen påvirker 
trekonstruksjonen, er også vist. 
 
Del 6 – Oppsummering og videre arbeid 
Denne delen inneholder en oppsummering av prosjektet, referanseliste og mange linker til kilder på 
internett der man kan finne forskningsresultater og annen informasjon om bruk av trekonstruksjoner i 
høye bygg. 
 

2 Metoder 

2.1 Hypoteser 
Nedenfor er det satt opp hypoteser for hvordan de preaksepterte ytelsene for høye bygg av massive 
trekonstruksjoner kan være. Hypotesene er diskutert i prosjektgruppen, og med Vidar Stenstad og Trond 
Andersen i Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). For å kunne endre de preaksepterte ytelsene som 
begrenser bruken av massive trekonstruksjoner er det søkt støtte i tilgjengelig litteratur. 
 
Hypotesene som er behandlet i dette prosjektet omhandlet: 
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1. Konstruksjonen må være fullstendig tildekket til inventaret er utbrent, og skal ikke gi 
uakseptabelt bidrag til brannen 

2. Størrelsen på tillatt eksponert areal for konstruksjonen må begrenses 
3. Størrelsen på brannceller og seksjoner må begrenses 
4. Sprinkleranlegg iht. NS 12845 tillegg F kan benyttes som eneste kompenserende tiltak i bygg der 

det ikke allerede er krav om denne typen slokkeanlegg 
5. Seksjoneringsvegg og brannvegg kan oppføres av massive trekonstruksjoner 
6. Spredning til nabobygg er ikke et problem 

 
I tillegg var det ønskelig å kartlegge hvilke byggeregler andre land hadde for massive trekonstruksjoner, 
og deres bakgrunn og sikkerhetsnivå. 
Brannsikkerheten i byggefasen må også tas vare på, men det ble ikke rom for det i dette prosjektet. 

2.2 Litteraturstudie 
For å underbygge hypotesene og dokumentere brannsikkerheten for bygg med disse løsningene er det 
utført et litteraturstudie. Litteratur i form av håndbøker, forskningsrapporter, vitenskapelige artikler i 
internasjonale tidsskrifter og paper fra internasjonale konferanser er gjennomgått og informasjon samlet. 
 
Formålet med litteraturstudiet er: 

1. danne grunnlag for foreslåtte preaksepterte ytelser. 
2. kartlegge hvilke internasjonale miljøer som forsker på brannegenskaper for 

massivtrekonstruksjoner og brannsikkerheten i slike konstruksjoner.  
3. avklare hvilke forhold som må vurderes med tanke på brann i en massivtrekonstruksjon, og hva 

som er spesielt i forhold til bygg med ubrennbare konstruksjoner (f.eks. antennelse, rømning, 
redning, brannspredning horisontalt og vertikalt, slokking etc.) 

4. samle informasjon om storskala forsøk som er utført på massivtrekonstruksjoner. 
5. finne forskning der brannsikkerheten for massivtrekonstruksjoner er sammenlignet med stål- 

og/eller betongkonstruksjoner. 
6. finne verktøy som kan benyttes for å vurdere og dokumentere brannsikkerheten, f.eks. 

risikoanalyser, komparative analyser, rømningssimulering, etc.  
7. samle kunnskap om hvordan massive trekonstruksjoner oppfører seg i brann, og hvordan de kan 

påvirke brannutviklingen. 

2.3 Sammenfall med andre prosjekter 
På oppdrag fra DiBK har Multiconsult sett på mulighetene for å redusere branntekniske ytelser gitt i 
VTEK10 ved installasjon av automatisk sprinkleranlegg i bygg (Sorthe, Bjelland et al. 2015). I rapporten 
fra Multiconsult er betydningen av automatiske sprinkleranlegg for brannsikkerheten i bygninger drøftet 
og mulige reduksjoner av ytelser foreslått. Fokuset er ikke brennbare konstruksjoner i brannklasse 3, men 
bygg generelt. De har likevel sett litt på muligheten for å åpne for økt bruk av trekonstruksjoner. De 
foreslår at preakseptert ytelse for konstruksjoner i brannklasse 3 kan endres fra R 90 A2-s1,d0, til R 90 
(inkluderer altså også brennbar konstruksjon). Forslagene gjelder trekonstruksjoner generelt, og 
forutsetter ikke massive trekonstruksjoner eller limtrekonstruksjoner. Multiconsult har oppgitt noen 
mulige reduksjoner av preaksepterte ytelser dersom fulldekkende automatisk slokkeanlegg installeres, 
men spesifiserer samtidig at en nærmere vurdering må gjennomføres før endringene eventuelt kan 
innføres. Deres forslag er at § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann kan endres som følger: 
Byggverk med inntil 8 etasjer (22 meter) med automatisk slokkeanlegg kan ha bærende konstruksjoner i 
brennbare materialer dersom: 

- Brannceller inntil 100 m² har kledning klasse K210 D-s1,d0 
- Brannceller inntil 200 m² har kledning klasse K210 A2-s1,d0. 

 
SP Fire Research AS har et prosjekt som løper parallelt med HELPRO sitt prosjekt, og som er finansiert 
av DiBK. Prosjektet har tittelen: Brannsikkerhet for bygg med massivtre. SP og SINTEF har hatt dialog 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

13 av 120

 

underveis for å sikre at prosjektene blir komplementerende til hverandre, og ikke gjentakende. Prosjektet 
er ikke fullført enda. Beskrivelsen av prosjektet: 
Målsettingen er å undersøke branntekniske utfordringer ved bruk av massivtre. Det er et mål at 
resultatet fra dette prosjektet skal kunne inngå som grunnlag for eventuelle endringer av regelverk (TEK 
eller VTEK). 
Prosjektet vil undersøke hvilke forhold som er relevante for å vurdere brannsikkerheten knyttet til 
utstrakt bruk av massivtre i bærekonstruksjon, konstruksjonsdeler og eksponerte overflater. Eksempler 
på slike forhold kan være 
• sammenhenger mellom tremodulenes oppbygging og utforming med hensyn til brannutvikling og 
brannforløp 
• brannenergi og brannforløp 
• forkullingshastigheter 
Fravik fra preaksepterte ytelser ved bruk av brennbar bærekonstruksjon i brannklasse 3 gir 
utgangspunkt for problemstillingene, og dokumentasjon av fullstendig brannforløp er vesentlig i den 
sammenhengen. 
 

3 Egenskaper for massive trekonstruksjoner 

3.1 Fordeler med massivtre og limtre i høye bygg 
I mange land har myndighetene implementert ulike initiativ for å øke andel trematerial brukt i bygg, og 
noen land har regler om at bruk av tre alltid skal vurderes i visse typer bygg. Dette gjelder blant annet 
deler av New Zealand og Australia, Nederland, deler av Canada, deler av London, Japan, Frankrike, 
Finland og Tyskland (Bowyer, Bratkovich et al. 2016). I USA har de innført Timber Innovation Act for å 
øke forskningen og bruken av tre. 
I Norge stimulerer også myndighetene til mer bruk av tre i bygg, blant annet i kapittel 6 i 
Stortingsmelding nr. 39 (2008-2009) (2009). Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalg for grønn 
konkurransekraft mener også at Norge bør øke bruken av tre i bygg i sin rapport datert 28.10.2016 
(Hedegaard and Kreutzer 2016). 
 
Det finnes mange grunner til å utvide markedet for tre som byggemateriale, både politisk, økonomisk, og 
miljømessig: 
Økonomisk vekst 
Flere arbeidsplasser i distriktene 
Innovative og nye løsninger 
Miljøhensyn 
Skogsbevaring 
Utvide skogsindustrien 
Høyt styrke-vekt forhold gir muligheter for å bygge på tomter med vanskelige grunnforhold. Forholdet 
gir imidlertid utfordringer med tanke på stabilitet ved vind og vindavstivning. 
Lett å prefabrikkere, som gir høyre kvalitet, mindre byggefukt, bedre forhold for arbeiderne og kort 
byggetid på byggeplassen 
Lokalt tilgjengelige råvarer 
Bruk av tre som konstruksjonsmateriale gir lavere CO2 utslipp under produksjon, i tillegg til at tre lagrer 
CO2 i hele sin levetid og brukstid. 
Mange ulike konstruksjonssystemer er mulig. Massivtrevegger og -etasjeskiller, eller limtresøyler og -
bjelker med massive tredekker er vanlige løsninger. Men konstruksjonselementer av tre kan også 
kombineres med andre materialer i samvirkekonstruksjoner, for eksempel søyle/bjelkesystem i stål med 
massive tredekker, sløye/bjelkesystem av limtre med betongdekker, eller konstruksjoner med 
limtresøyler, betongbjelker og massive tredekker. Det finnes også andre løsninger, der for eksempel 
etasjeskiller er laget av massive tredekker med betong oppå. 
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3.2 Brannegenskaper 
Tre som byggematerial har mange fordeler, men også noen utfordringer, for eksempel er det brennbart. 
Dette betyr at: 

- Konstruksjonsmaterialet kan gi bidrag til brannen og påvirke brannutviklingen. Brannen kan 
derfor under noen forhold vokse raskere og bli større enn i bygg med ubrennbare konstruksjoner. 

- I rom med mye brannenergi (f.eks. eksponert trekonstruksjon) vil mye av branngassene antenne 
utenfor brannrommet på grunn av mangel på oksygen, og flammene utenfor vinduene kan bli 
mer intense og større enn for rom med mindre brannenergi (f.eks. ubrennbar konstruksjon). 

 
Men tre har også mange fordelaktige egenskaper ved branneksponering selv om det er brennbart. Disse 
kan man dra nytte av i prosjekteringen og dimensjoneringen av trekonstruksjoner. Noen av disse 
egenskapene er: 

- Lav varmeledningsevne som ved brann gir sakte oppvarming innover i tverrsnittet. Dette gir 
massive trekonstruksjoner gode egenskaper som branncellebegrensende bygningsdeler. I tillegg 
fører det til lavere forkullingshastighet enn mer porøse trebaserte plater.  

- Når treet forkuller dannes et isolerende sjikt på overflaten som beskytter det friske treet inne i 
tverrsnittet. 

- Det friske treet har full bæreevne. I beregningene av konstruksjonen kan man derfor enkelt øke 
tverrsnittet for å sikre en redundans, altså legge inn et sjikt som kan ofres, om nødvendig. 

- Forkullingen kan enkelt forhindres eller forsinkes ved å beskytte konstruksjonen med 
platekledning, isolasjon, brannimpregnering eller brannmaling. 

- Ved å legge inn sjikt som kan ofres eller beskytte konstruksjonen kan den beholde sin bæreevne 
og branncellebegrensende egenskap i lang tid ved branneksponering. 

- Konstruksjoner med elementer med store tverrsnitt kan derfor fungere stabiliserende i lang tid 
ved branneksponering. 

- Etter brann er det relativt enkelt å fjerne de skadde delene av konstruksjonen og forsterke 
gjenstående tverrsnitt. 

 
Forkullingshastigheten varierer i løpet av brannen. Den er rask i starten, men avtar noe når kullsjiktet 
vokser. Forkullingshastigheten varierer også med varmefluxen mot materialet, der høyere varmeflux gir 
raskere forkulling. 
For at forkullingen skal vedvare må massivtreelementer utsettes for en varmeflux på et høyt nok nivå. 
Ved for lav varmeflux vil flammene dø ut, men kullsjiktet kan fortsette og gløde. 
I noen krysslimte massivtreelementer kan man observere delaminering av lamellene etterhvert som 
forkullingsfronten når limsjiktene. 
 
Til sammenligning har stål høy varmeledningsevne (leder varme raskt innover i tverrsnittet), reduksjon 
av fasthetene oppstår raskt ved oppvarming, og dermed blir også bæreevnen raskt redusert. Stål får også 
en termisk utvidelse ved oppvarming, som for eksempel kan forårsake knekking.  
I betong kan avskalling oppstå ved oppvarming til høye temperaturer, og dermed blir tverrsnittet og 
bæreevnen redusert. I tillegg fører oppvarmingen til reduserte fastheter. 
 
Alle de tre nevnte konstruksjonsmaterialene må i mange tilfeller tildekkes med beskyttelse for å oppnå 
nødvendig brannmotstand. 
 

4 Realiserte og planlagte høye trebygg 
I denne oversikten har vi i hovedsak bare tatt med bygg som har 7 etasjer eller mer, fordi dette i mange 
land anses som høye bygg. I Canada kalles bygg med 5-6 etasjer mid-rise buildings, altså mellomhøye 
bygg. Bygg over 6 etasjer defineres her som høyhus. 
I henhold til (Bowyer, Bratkovich et al. 2016) er definisjonen på høyhus i USA bygg med mer enn 5 
etasjer. 
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I Norge finnes det i VTEK10 et skille ved 8 etasjer, for eksempel kan bygg i brannklasse 3 med inntil 8 
etasjer ha etasjeskillere med redusert brannmotstand EI 60 A2-s1,d0, i bygg med over 8 etasjer må 
heissjakt røykventileres og ha luftsluse (mellomliggende rom), og også for type sprinkleranlegg som skal 
installeres går det en grense ved 8 etasjer for bygg i risikoklasse 6. Krav til trapperom er også bestemt av 
om bygget har inntil 8 etasjer eller mer. 
Grunnen til dette er forklart i VTEK10 (DiBK 2010): 
Byggverk inntil 8 etasjer forutsettes å ha god tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap (brannbil 
utstyrt med maskinstige eller snorkel) slik at alle etasjer og brannseksjoner kan nås, og helst slik at alle 
brannceller beregnet for personopphold kan nås. For å oppnå tilgjengelighet må øverste gulv ikke være 
høyere enn 23 meter over laveste punkt på oppstillingsplasser for brannvesenets høyderedskap. 
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4.1 Realiserte 
Gjennom det siste tiåret har det blitt bygget mange mellomhøye og høye trebygg, og mange nye 
løsninger er utviklet både for material og konstruksjon. Figur 1, Tabell 1 og bildene nedenfor er en 
sammenstilling av mange av byggene som er realiserte.  

 
Figur 1. Realiserte høye trebygg internasjonalt. (Kilde: www.rethinkwood.com/tallwood) 
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Tabell 1. Oversikt over realiserte bygg på 7 etasjer eller mer med trekonstruksjoner 

Navn  Sted  Etasjer/Høyde  Konstruksjon  Bruk  Arkitekt  År 

Svartlamoen 

 

Trondheim, 
Norge 

 

4 etg.  Massivtre  Bolig  Brendeland og Kristoffersen  2005 

Salinen Austria 
AG 

Ebensee, 
Østerrike 

24 m  CLT vegger, limtresøyler og 
‐bjelker 

Lagerbygg for 
lagring i store 
høyder 

  2007 

Wilsanco  Irland    CLT vegger, limtresøyler og 
‐bjelker 

Lagerbygg for 
lagring i store 
høyder 

  2007 

Lagerhuset 

 

Eslöv, Sverige  10 etg. (31 m)  Søyler og bjelker av tre. 
Stålkonstruksjon i øverste 
tre etasjer 

Bolig  Opprinnelig: Gunnar Asplund 

Ombygging: Curt Salomon Sörensen 

2008 

Limnologen 

(Serrano 2009) 

Växjö, Sverige  8 etg.  Betong 1‐ etasje. Massivtre, 
lett trestenderverk mellom 
leiligheter, 

Bygget er i brannklasse Br1, 
brannskiller har EI 60. 

Boligsprinkler, selv om det 
ikke er påkrevd. Har gjort 
følgende mulig: sørfasade 
med trekledning, avstand 
mellom vindu på nordvest 
fasaden er redusert, 
eksponert massivtre 
underside balkong. 

Bolig  ArkitektBolaget Kronoberg  2008‐2009 

Fondaction CSN 
Building 

Quebec City, 
Canada 

6 etg.  Eksponert tre. Første ikke‐
bolig bygg i tre i Canada 
(Nord‐Amerika?) 

Kontor    2009 

Stadthaus, 
Hackney 

London, UK  9 etg.  Massivtre  Bolig    2009 
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Bridport House  London, UK  8 etg.  CLT vegger og etasjeskiller, 
også i første etasje. 

Bolig  Karakusevic Carson Architects  2011 

Holz8  Bad Aibling, 
Tyskland 

8 etg. (25 m)  CLT 

Heissjakt i betong. 

Bolig og 
kontor 

SCHANKULA‐Architekten  2011 

Forte  Melbourne, 
Australia 

9 etg.    Bolig    2012 

LCT One (Lifecycle 
Tower) 

Dornbirn, 
Østerrike 

8 etg.  Etasjeskiller av ribbedekker 
med limtrebjelker og 
betongdekke. Doble 
limtresøyler i veggene. 
Trappekjerne i betong. 

Kontor  Hermann Kaufmann ZT GmbH  2012 

Strandparken 
Sundbyberg 

Sundbyberg, 
Sverige 

8 etg.  CLT i golv og vegger.  Bolig  Wingårdh Arkitektkontor  2012‐ 

E3  Berlin, 
Tyskland 

7 etg.  Søyle/bjelker i limtre, 
vegger og dekker i CLT. 
Utvendig heis og trapp i 
betong og stål. 

Bolig  Kaden Klingbeil Architekten  2008 

c13  Berlin, 
Tyskland 

5+7 etg.  7 etg. med limtresøyler og 
bærende vegger av CLT. 

5 etg. med limtresøyler og 
stenderverk av tre. 
Bjelkelaget er en 
samvirkekonstruksjon med 
"brettstapel"‐element med 
påstøpt betong. REI 90, to 
lag 18 mm gipsplater. 

Utvendig heis og trapp i 
betong og stål. 

Bolig, kontor, 
barnehage, 
restaurant 
m.m. 

Kaden+Lager  2012‐2013 

Via Cenni, Cenni 
di Cambiamento 

Milano, Italia  9 etg.  CLT vegger og dekker. 

REI 60 / R 60. Alt CLT er 
beskyttet med EI 60 sjikt; 
plater evt. plater + 
isolasjon.  

Bolig  Rossiprodi Associati  2013 
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India House 
(Maison de l'Inde) 

Paris, Frankrike  8 etg.  Søyle/bjelke i limtre. 
Heissjakt i betong. 

Bolig  Lipsky + Rollet Architects  2013 

Pentagon II  Ås, Norge  8 etg. to bygg  CLT vegger og etasjeskiller.   Studentbolig  BAS Arkitekter  2013 

HBW 
Wagramerstrasse 

Wien, 
Østerrike 

7 etg.  Tre og betong, CLT + CCC  Bolig  Hagmüller Architekten  2013 

Panorama 
Giustinelli 

Trieste, Italia  7 etg.  Bjelke/søyle i limtre, vegger 
og dekker i CLT. Heissjakt i 
betong. 

Bolig    2013 

Kampa K8  Aalen‐
Waldhausen, 
Tyskland 

8 etg. / 26 m         

St. Dié‐des‐
Vosges 

St. Dié‐des‐
Vosges 

8 etg.  Søyle/bjelke i limtre, CLT 
vegger og etasjeskiller. CLT 
i heissjakt/trapperom. 

Bolig  ASP Architecture & Sertelet  2014 

Wood Innovation 
and Design 
Centre (WIDC), 

Prince George, 
British 
Columbia, 
Canada 

6 etg.  CLT i heissjakt og 
trappekjerne, etasjeskiller. 
Og noe LVL.  

Undervisning, 
kontor 

Michael Green  2014 

Kingsgate House  London, UK  7 etg.  CLT  Bolig  Horden Cherry Lee Architects  2014 

Crome Court  University of 
East Anglia, 
Norwich, UK 

5‐7 etg.  CLT. Betong i nederste 
etasje. 

Studentbolig  LSI Architects  2014 

Puukkuokka  Jyväskyla, 
Finland 

6+8 etg.  Modulbygg av CLT. 
Trappekjerne og heissjakt i 
CLT. Eksponert i taket, 
tildekt på golv og vegg. 
Boligsprinkler 

Bolig  Oopeaa  2014‐2015 

Treet  Bergen, Norge  14 etg. / 50 m  Limtrefagverk utenpå, to 
etasjeskiller i betong for 
stabilisering, boligmoduler i 
CLT. Heissjakt og 
trappekjerne i CLT, med 
brannlakk. Hovedbæring R 

Bolig  Artec  2015 
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90, sekundær R 60. 
Sprinkler. 

Cobalt Place  Battersea, 
London, UK 

5+6 etg.  CLT  Bolig  AHMM Architects  2015 

The Cube  Wenlock 
Road/Cross, 
London, UK 

10 etg. / 33 m  Trappekjerne/heissjakt i 
betong. Stålramme av 
søyler og bjelker, CLT 
dekker og vegger. 

Bolig, kontor  Hawkins/Brown  2015 

Trafalgar Place  London, UK  10 etg.  CLT i vegger og dekker  Bolig  dRMM Architects  2015 

Curtain Place  Shoreditch, 
London, UK 

6 etg.  CLT etasjeskiller og vegger 

Stålsøyler og –bjelker i de 
nederste etasjene. CLT i de 
tre øverste etasjene. 

Kontor 
nederst og 
bolig i de tre 
øverste 
etasjene 

Waugh Thistleton Architects 

http://waughthistleton.com/curtain‐
place/  

2015 

Remmen  Halden, Norge  5‐6 etg.  CLT  Studenthybler BAS arkitekter as  2014‐2015 

Dramsvegen  Tromsø, Norge  5‐12 etg.  CLT  Studenthybler AT Plan & Arkitektur AS  2016 

T3  Minneapolis, 
USA 

7 etg.  Limtre og massive 
tredekker 

Kontor  Michael Green Architects  2016 

"QUAI DE LA 
BORDE" 

Ris de Orangis, 
Frankrike 

4 etg.  CLT (1st betong)  Bolig    2016 

Brock Commons 
Phase 1 

Uni. British 
Columbia, 
Canada 

18 etg.  CLT dekker, limtresøyler, 
stål i knutepunkt, heis‐ og 
trappesjakt i betong. 

Bolig (hybler)    2016/2017 

Moholt 50/50  Trondheim, 
Norge 

9 etg. i 5 tårn  Betong i første etasje, CLT i 
de andre. Trapp og 
trapperom i CLT. 

Studenthybler   2016/2017 

Dalston Lane  London, UK  10 etg.  CLT i vegger, etasjeskiller, 
heissjakt og trappekjerne. 

Bolig  Waugh Thistleton Architects 

http://waughthistleton.com/dalston‐
lane/  

Under 
bygging 

HoHo Wien  Wien, 
Østerrike 

24 etg.  Heissjakt av betong. 
Komposittgolv av tre og 
betong. Limtresøyler. 

Kontor, 
hotell, 
leiligheter, 

Rüdiger Lainer + Partner Architekten 
ZT GmbH 

Under 
bygging 
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Yttervegger av massivt tre.  kommersielt 

Romsdal 
Videregående 
skole 

Molde, Norge  4 etg.  Massivtre  Skole  HUS Arkitekter  Ferdig 
2017 

Kringsjå 
Studentby 

Oslo, Norge  8+10 etg.  Massivtre  Studenthybler AT Plan & arkitektur  Ferdig 
2017 

Ullerud Helsebygg  Drøbak, Norge  4 etg.  Massivtre  Sykehjem    2018 
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Bilder av noen av prosjektene 

 
Svartlamoen (Foto: David Grandorge) 
 

   
Lagerhuset, Eslöv, Sverige (Foto: Håkan Dahlström og Ole Jais)  
 

     
Limnologen, Växjö, Sverige (Foto: mpd.midroc.se)  Bridport House, London, UK (Foto: Karakusevic Carson A) 
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Pentagon II, Ås, Norge (Foto: Trond Joelson)   Crome Court, Norwich, UK (Photo: Ramboll Group, UK) 
 

           
Via Cenni, Milano, Italia (Ill.: Rossiprodi Associati)  c13, Berlin, Tyskland (Foto: Kaden+Lager) 
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Puukuokka, Jyväskylä, Finland (Ill.: Oopeaa)   The Cube, London, England (Foto: Hawkins/Brown) 
 

 
Treet, Bergen (Foto: Sweco) 
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Trafalgar Place, London, UK (Foto: dRMM Architects) 
 

 
Moholt 50/50, Trondheim (Foto: Veidekke) 
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Kringsjå Studentby, Oslo (Ill.: AT Plan & arkitektur) 
 

 
Ullerud Helsebygg, Frogn (Ill.: Jostein Rønsen Arkitekter) 
 

 
HoHo Wien (Ill.: www.energileben.at)  
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4.1.1 Erfaringer 
Perkins+Will har i samarbeid med Binational Softwood Lumber Council, USA, og Forestry Innovation 
Investment, Canada, gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hva de ulike aktørene i flere 
byggeprosjekt for høye trebygg har gjort av erfaringer i løpet av prosjektet. Resultatene er oppsummert i 
rapporten Summary report: Survey of International Tall Wood Buildings (2014). Utbygger/byggherre, 
prosjekteringsteam, bygningsmyndigheter, entreprenør har blitt intervjuet om engasjement og 
forpliktelse, planlegging, samarbeid, helhetlig innovasjon, motivasjon for å velge tre som byggematerial, 
sammenfallende formål mellom de ulike aktørene, politikk. 
 
Engasjement og forpliktelse 
Alle aktørene påpekte hvor viktig det var å planlegge bygget med trekonstruksjoner allerede fra starten. 
Dersom utbygger/byggherre har et klart ønske om å bruke tre som byggemateriale fra starten av gir det 
alle aktørene et klart fokus, som man må holde hele veien. Prosjekteringsteamet må i tillegg være 
fleksible med tanke på budsjett og byggherres forventninger, byggeregler og forholdene på 
byggeplassen. 
 
Planlegging 
God planlegging i starten er veldig viktig. Byggherre må være innforstått med at et slikt prosjekt kan 
krever mer planlegging på grunn av byggeregler og at det kreves innovative løsninger. 
Prosjekteringsteamet må lage rom for at det kreves mer planlegging, undersøkelser og beregninger enn 
for mer tradisjonelle bygg. 
 
Samarbeid 
Alle aktørene nevnt over hadde godt samarbeid seg i mellom, og i tillegg også med fabrikk og forskere. 
Ved å involvere hverandre i ulike planleggingsfaser kan man oppnå effektiv produksjon og leveranse av 
komponenter til byggeplass. I flere av prosjektene ble bygningsmyndighetene involvert tidlig i 
prosjektet, noe som var veldig nyttig for å avklare hvilken vei som var riktig å gå blant annet for å få 
byggetillatelse. 
 
Helhetlig innovasjon 
De fleste aktørene påpekte at det var viktig å se hele prosjektet som innovativt, ikke bare delkomponenter 
eller -systemer. Entreprenørene bør involveres tidlig i prosjektet for å oppnå best mulig design konsept, 
sikre at byggeregler er tilfredsstilt, og fordi de kan gi gode råd for at byggeprosessen skal gå smertefritt.  
Ved å involvere entreprenørene tidlig kan man tidlig avdekke kritiske forhold på byggeplassen, oppnå 
optimalt materialvalg, oppnå god koordinering på byggeplass og praktiske design løsninger.  
 
Motivasjon for å velge tre som byggematerial 
Hovedmotivasjonene for å velge trekonstruksjoner var innovasjon, å bli markedsledende og reduksjon av 
karbonutslipp. Energieffektivitet og innemiljø var tilleggsfaktorer. 
 
Sammenfallende formål mellom de ulike aktørene 
De fleste byggherrer/utbyggere og prosjektteam hadde sammenfallende formål fra starten av prosjektet. 
 
Politikk 
Erfaringene viser at aksepten for massive trekonstruksjoner øker raskest der politiske vedtak støtter 
bruken av materialer med lavt karbonutslipp, fornybare kilder og energieffektiv konstruksjon. 
 
Utfordringer 
Mange utfordringer gjenstår imidlertid å løse, som for eksempel: 

- Testing, raffinering og etablering av robuste løsninger. 
- Godkjenningsprosessen hos bygningsmyndighetene varierer mye fra prosjekt til prosjekt. 
- Mange ulike løsninger brukes for å oppnå god bestandighet, brannsikkerhet og akustikk. 
- Perspektiv og løsninger for beskyttelse under bygging varierte mye mellom de ulike prosjektene. 
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Forsikring og finansiering 
Forsikringsvilkårene og -kostnadene for byggene varierer veldig lite fra tradisjonelle bygg med stål- og 
betongkonstruksjoner. Ingen av byggherrene møtte motstand når de søkte finansiering av prosjektene. 
 
Rapporten konkluderer med at tre som konstruksjonsmateriale er et alternativ på høyde med betong og 
stål for å oppnå trygge, kosteffektive, høye bygg med høy funksjon.  

4.2 Planlagte/Idéfase 
Tabell 2 og bildene nedenfor viser mange bygg som er planlagt og noen som allerede er under bygging, 
og bygg i idéfasen. I mange land er det stor interesse for å bygge høye trebygg, og forskningen og 
utviklingen av nye produkter og konstruksjonsløsninger er økende. 
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Tabell 2. Bygg med trekonstruksjoner i planleggingsfasen eller idéfasen med 7 etasjer eller mer. 

Navn  Sted  Etasjer / 
Høyde 

Konstruksjon  Bruk  Arkitekt  År 

475 W18th 
street 

Chelsea, 
New York, 
USA 

10 etg.    Bolig  SHoP Architects 

U.S. Tall Wood Building Prize 
Competition 

 

Framework  Portland, 
Oregon, USA 

12 etg.    Kontor, butikk, 
bolig 

U.S. Tall Wood Building Prize 
Competition 

 

Mjøstårnet  Brumundal, 
Norge 

17 etg. (68‐
70 m 

    Voll Arkitekter   

Origine 
Condos 

Quebec City, 
Canada 

13 etg.  1 etg. betong + 12 etg CLT i vegg 
og golv, limtre 

Kontor    2017 

Timber 
Tower 
Research 

Chicago, USA  42 etg.  CLT dekker, limtresøyler, 
betongbjelker. 

Bolig  Skidmore, Owings & Merrills  Mulighetss
tudie 

BAOBAB  Paris, 
Frankrike 

35 etg.      Michael Green Architects   

(the 
Barbican) 

London, 
England 

80 etg. / 
300 m 

Limtresøyler og CLT vegger  Bolig  PLP Architects og Smith and Wallwork 
Engineers 

Cambridge University 
http://www.bygg.no/article/1274379 

Mulighetss
tudie 

Lillestrøm 
Øst – T1/T2 

Lillestrøm, 
Norge 

15 etg. + 9 
etg. 

CLT 

Inergen gass i stedet for sprinkler 

Bolig+     

HAUT  Amsterdam, 
Nederland 

21 etg    Bolig  TEAM V Architecture og Arup   

Developmen
t House 

 

Leonard 
Circus, 
Shoreditch, 
London, UK 

9 etg.  Søyle/bjelke i limtre, og CLT 
vegger, dekker og kjerne. 

Kontor  Waugh Thistleton Architects 

http://www.dezeen.com/2016/03/21/
development‐house‐waugh‐thistleton‐
office‐clt‐timber‐structure‐shoreditch‐
london/  

 

Carbon 12  Portland, 
Oregon, USA 

8 etg.  Søyle/bjelke i limtre, og CLT 
vegger, dekker og kjerne. 

Bolig og 
kommersiell 

PATH Architecture 

http://www.nextportland.com/2015/0

Start 2016 
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5/14/carbon12/  

Ilôt Bois et 
Biosourcé 

Strasbourg, 
Frankrike 

8 etg.  Søyle/bjelke i limtre, og CLT 
vegger og dekker. Kjerne i 
betong. 

  S&AA 

http://www.ajeance.fr/projets/constru
ction‐de‐90‐logements‐ilot‐biosource‐
bois‐strasbourg‐67/  

 

Arbora  Montreal, 
Canada 

8 etg.      Lemay + CHA  2016 

Silva  Bourdeaux, 
Frankrike 

19 etg.      D'Art & Build et du Studio Bellecour   

The 
Hyperion 

Bourdeaux, 
Frankrike 

20 etg.      Jean‐Paul Viguier et Associés   

Ternes 
Villiers 

Paris, 
Frankrike 

10 etg.      Jacques Ferrier Architectures and 
Chartier Dalix Architects 

 

Laisne 
Roussel 

Paris, 
Frankrike 

9 etg.      Nicolas Laisne   

Le Campus 
Seine 

Nanterre, 
Frankrike 

7 etg.      Laisné Roussel + Francois Leclerq   

International 
House 

Sydney, 
Australia 

7 etg.      Lendlease   

105 Punt 
Road 

Melbourne, 
Australia 

9 etg.      dB(A)   

Sida vid Sida  Skellefteå, 
Sverige 

16 etg.  Søyler og dekker i limtre og 
massivtre, noe 
stålkonstruksjoner.  

Kulturhus, 
bibliotek, 
konferanse, 
restaurant, hotell, 
spa 

White Arkitekter 

http://www.white.se/projects/skelleft
ea‐kulturhus/ 

http://www.skelleftea.se/Frist%c3%a5
ende%20webbplatser/Kulturhus/bifog
at/SIDA%20VID%20SIDA.pdf  

2019 
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Illustrasjoner av noen av prosjektene 

 
HAUT, Amsterdam, Nederland (Ill.: Arup) 
 
 
 

    
Carbon 12, Portland, USA (Foto: PATH Architects)      Ilôt Bois et Biosourcé, Strasbourg, Frankrike (Ill.: S&AA Arch.) 
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Skellefteå Kulturhus, Sverige (Ill.: White Arkitekter) 
 

 
The Barbican, London, UK (Ill.: PLP architecture) 
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Del 2 ‐ PROSJEKTRESULTATER 

5 Forslag til preaksepterte ytelser for bygg med 
trekonstruksjoner i brannklasse 3  

5.1 Generelt 
Svart bold, kursiv font – Forskriftstekst, dagens TEK10 
Svart font – Veiledningstekst, dagens VTEK10 
Grønn font – Forslag til endringer/tillegg i dagens VTEK10 
 
Det anses ikke nødvendig med endringer i teksten i følgende paragrafer: 
§ 11-1 Sikkerhet ved brann 
§ 11-3 Brannklasser 
§ 11-2 Risikoklasser. Multiconsult foreslår i sin rapport (Sorthe, Bjelland et al. 2015) å dele opp denne 
klassen i to deler; byggverk der det er behov for assistert rømning, og byggverk der det ikke er behov for 
assistert rømning. Vi støtter dette forslaget, men det påvirker ikke de andre preaksepterte ytelsene forslått 
her. 
§ 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 
§ 11-10 Tekniske installasjoner 
§ 11-11 Generelle krav om rømning og redning 
§ 11-13 Utgang fra branncelle 
§ 11-14 Rømningsvei 
§ 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr 
§ 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 
§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 
 
De foreslåtte endringene til veiledningen til TEK10 kan påvirke personsikkerhet, verdisikkerhet og 
sikkerhet til slokkemannskaper. For å underbygge de foreslåtte preaksepterte ytelsene er det derfor behov 
for en risikoanalyse som verifiserer at sikkerhetsnivået vil være akseptabelt i bygninger som kan 
oppføres med de foreslåtte ytelsene. En slik verifisering er utført av Roar Jørgensen as (Klarström 2016), 
se kapittel 6 og vedlegg til denne rapporten. 
 
Endringene i preaksepterte ytelser kan også til en viss grad få konsekvenser for samfunnsverdier og 
miljøverdier, men det er ikke vurdert i denne rapporten. 
Risikoanalysen inkluderer heller ikke brannsikkerhet i byggefasen. 
 

5.2 Innledning 
Massive trekonstruksjoner betyr i denne sammenheng krysslimte massivtreelementer i henhold til NS-
EN 16351 Trekonstruksjoner - Krysslimt massivtreelementer - Krav samt limtresøyler og –bjelker inne i 
vegg- og etasjeskillekonstruksjoner i henhold til NS-EN 14080 Trekonstruksjoner - Limtre og limt 
laminert heltre - Krav. 

5.3 § 11‐1 Sikkerhet ved brann 
(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for 
personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og 
samfunnsmessige forhold. 
 
Hovedformålet med forskriftens krav til sikkerhet ved brann er å redusere sannsynligheten for tap av liv 
og helse ved brann til et akseptabelt, lavt nivå. Dette oppnås ved at det benyttes materialer og produkter 
som ikke gir uakseptable bidrag til utvikling av brann, og at byggverket, bygnings- og installasjonsdelene 
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utformes slik at brannspredningen begrenses. Byggverk må dessuten utformes med sikte på rask og 
sikker rømning ved brann. Dette oppnås gjennom aktive og passive tiltak som reduserer den nødvendig 
rømningstiden og øker den tilgjengelige rømningstiden. 
Krav til sikkerhet ved brann i byggverk skal også ivareta sikkerheten for rednings- og slokkemannskaper. 
Tiltak som ivaretar personsikkerheten vil vanligvis også bidra til å sikre materielle verdier og begrense 
miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. 
 
(3) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for brannspredning til 
andre byggverk blir liten. 
 
Brannspredning mellom ulike byggverk vil vanligvis bare kunne skje ved en fullt utviklet brann i et rom 
eller en branncelle. Alle bygningsdeler som omslutter et byggverk vil kunne bidra til å begrense 
brannspredningen, men ved prosjektering må det forutsettes at kun bygningsdeler med dokumentert 
brannmotstand vil begrense brannspredning i den tid de er dimensjonert for. 
Ved forenklet prosjektering antas det at en avstand mellom byggverk på 8,0 m eller mer i de fleste 
tilfeller vil gi tilstrekkelig sikkerhet mot brannspredning mellom byggverk, jf. § 11-6. I enkelte tilfeller 
kan likevel større avstand være nødvendig. Dette kan være tilfelle for høye byggverk og andre store 
byggverk med høy brannenergi. Slike byggverk plasseres i brannklasse 4 og sikkerheten mot 
brannspredning mellom byggverk må verifiseres ved analyse, jf. også § 11-3. 
 
 

5.4 § 11‐4 Bæreevne og stabilitet 
(1) 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. 
 
Hovedformålet med å stille branntekniske krav til bærende konstruksjoner er å oppnå en tilstrekkelig 
bæreevne og stabilitet til å motstå en forventet brannpåkjenning slik at byggverket ikke styrter sammen 
under brann, men bevarer sin stabilitet og bæreevne i den tiden som er nødvendig for rømning og 
redning. 
Bæreevnen til de forskjellige konstruksjonene må være tilstrekkelig til at de brannskillende 
bygningsdeler opprettholder sin funksjon i den tid som er forutsatt for disse.  
Trappeløp må ha brannmotstand for å muliggjøre rednings- og slokkeinnsats og ivareta sikkerheten til 
rednings- og slokkemannskaper både under og etter innsats.  
Balkonger og utkragede bygningsdeler o.l. 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. 
 
(2) Ved dimensjonering for tilfredsstillende bæreevne og stabilitet ved brann skal det medregnes 
termisk påkjenning fra den brannenergien og det brannforløpet som kan forventes i byggverket. 
 
Ved beregningsmessig påvisning av bæreevne under brann kan brannenergi beregnes eller bestemmes på 
grunnlag av relevant anerkjent statistikk i samsvar med NS-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster på 
konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster. Laster på konstruksjoner ved brann. 
For konstruksjonsdeler som etter tabell 1 skal ha brannmotstand R 90 eller høyere, må det brukes en 
dimensjonerende brannenergi som er karakteristisk brannenergi multiplisert med faktoren 1,5. Faktoren 
på 1,5 samsvarer med overgangen fra brannmotstand R 60 til R 90 ved bruk av preaksepterte ytelser. 
 
(4) Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 og 4 skal dimensjoneres for å kunne opprettholde 
tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp, slik dette kan modelleres. 
 
Bærende hovedsystem i byggverk i brannklasse 3 anses å oppfylle forskriftens krav dersom følgende 
ytelser minst er oppfylt: 

1. Brannmotstand til bærende hovedsystem er i samsvar med tabell 1 med unntak gitt i nr. 3 og 4. 
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2. Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med 
tilsvarende eller høyere brannmotstand. 

3. Byggverk i brannklasse 3 med høyst 8 etasjer kan ha etasjeskillere med R 60 A2-s1,d0. 
Forslag til nytt punkt: 

4. Byggverk i brannklasse 3 med høyst 16 etasjer kan oppføres med bærende bygningsdeler av 
massive trekonstruksjoner som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0. Materialene må likevel minst 
tilfredsstiller klasse D-s2,d0 (ubehandlet tre). Brannmotstanden må være dokumentert. Massive 
trekonstruksjoner må beskyttes som beskrevet i tabell 2A og 2B, og kan bare brukes i bygninger 
med installert sprinkleranlegg som forutsatt i tabellen. Utførelsen må ta hensyn til at 
sammenstyrtning av én sekundær bygningsdel ikke påvirker beskyttelsen på bygningsdeler i 
bærende hovedsystem, f.eks. ved innfesting av lettvegg til bærende bygningsdel.  

 
(5) Sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, skal 
dimensjoneres for å kunne opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet i den tiden som er 
nødvendig for å rømme og redde personer og husdyr i og på byggverket. 
 
For sekundære konstruksjoner og konstruksjoner som bare er bærende for én etasje, eller for tak, må 
følgende ytelser minst være oppfylt for byggverk i brannklasse 1, 2 og 3:  

1. Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i brannklasse 1 og 2 må være som angitt i 
tredje ledd. 

2. Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i brannklasse 3 må være i samsvar med 
tabell 1 med unntak som angitt i nr. 3. 

3. I byggverk i brannklasse 3 uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan 
takkonstruksjon oppføres uten spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende 
betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen og takkonstruksjon er skilt fra 
underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig 
brannpåkjenning. 

 
§ 11-4 Tabell 1: Bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse 
  Brannklasse 

Bygningsdel  1  2  3 

Bærende hovedsystem  R 30  R 60 
R 90 A2‐s1,d0 

R 90 D‐s2,d0 1) 

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

R 30  R 60 
R 60 A2‐s1,d0 

R 60 D‐s2,d0 1) 

Trappeløp  ‐  R 30 
R 30 A2‐s1,d0 

R 30 D‐s2,d0 1)2) 

Utvendig trappeløp, beskyttet mot 
flammepåvirkning og strålevarme  

‐ 
R 30 
eller 

A2‐s1,d0 
A2‐s1,d0 

1) Gjelder massive trekonstruksjoner som definert i Innledning i bygg med automatisk sprinkleranlegg og 
beskyttelse som gitt i tabell 2A og 2B. 
2) Trapperom av brennbare materialer skal ha automatisk sprinkleranlegg. 
 
 
Tabell 2A og 2B gir minste nødvendige beskyttelse for vegger og etasjeskiller i bygninger med massive 
trekonstruksjon. I rømningsveier, sjakter og hulrom skal beskyttelsen ha ytelser minst som gitt § 11-9 
Tabell 1A og 1B, den strengeste ytelsen skal benyttes. Trappeløp av brennbare materialer skal ha 
automatisk sprinkleranlegg. 
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§ 11-4 tabell 2A: Bygninger med 5-8 1) etasjer. Nødvendig beskyttelse av trekonstruksjoner i brannceller 
av ulike størrelser i alle risikoklasser, forutsatt installasjon av oppgitt sprinkleranlegg. 
Beskyttelse 2)  Bruksområde 

Ett lag 15 mm gips 
type F (branngips) 

Forutsetning om sprinkleranlegg i henhold til NS‐EN 12845 inkl. tillegg F.  

To lag 15 mm gips 
type F (branngips) 

Forutsetning om sprinkleranlegg i henhold til § 11‐12. 

K210 A2‐s1,d0  Gjelder både vegger og himling. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i henhold til NS‐EN 12845 
inkl. tillegg F. 

 

Gjelder både vegger og himling. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i 
henhold til § 11‐12. 

   

Eksponert 
massivtre eller 
platekledning med 
klasse K210 D‐
s2,d0 

Gjelder vegger. Himling tildekkes med 
kledning K210 A2‐s1,d0. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i 
henhold til NS‐EN 12845 inkl. tillegg F. 

   

Gjelder vegger og 
himling. 
Forutsetning om 
sprinkleranlegg i 
henhold til § 11‐
12. 

     

  ≤ 100 m²  ≤ 200 m²  ≤ 300 m²  ≤ 400 m² 

Størrelse branncelle (m²) 
1) I risikoklasse 5 gjelder kolonnen for 5-8 etasjer for bygg med 3-8 etasjer. 
2) Gipsplater i henhold til NS-EN 520 type A standardgips og type F branngips. I risikoklasse 6 må hele 
konstruksjonen beskyttes minst som gitt i § 11-9 tabell 1B. 
 
 
§ 11-4 tabell 2B: Bygninger med 9-16 etasjer Nødvendig beskyttelse av trekonstruksjoner i brannceller 
av ulike størrelser i alle risikoklasser, forutsatt installasjon av oppgitt sprinkleranlegg. 
Beskyttelse 1)  Bruksområde 

To lag 15 mm gips 
type F (branngips) 

Gjelder både vegger og himling. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i henhold til NS‐EN 12845 inkl. tillegg F.  

To lag 15 mm gips 
type F (branngips) 

Gjelder både vegger og himling. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i 
henhold til § 11‐12. 

   

Ett lag 15 mm gips 
type F (branngips) 

Gjelder både vegger og himling. 

Forutsetning om sprinkleranlegg i 
henhold til NS‐EN 12845 inkl. tillegg F. 

   

  ≤ 100 m²  ≤ 200 m²  ≤ 300 m²  ≤ 400 m² 

Størrelse branncelle (m²) 
1) Gipsplater i henhold til NS-EN 520 type A standardgips og type F branngips. I risikoklasse 6 må hele 
konstruksjonen beskyttes minst som gitt i § 11-9 tabell 1B. 
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5.5 § 11‐6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 
(1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr 
ivaretas, og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige 
konsekvenser.  
 
Avstanden mellom et byggverk som brenner og nabobyggverk er avgjørende for i hvilken grad 
nabobyggverket vil være truet av brannen. Faren for spredning av brann fra et byggverk til et annet er 
normalt til stede når avstanden mellom byggverkene er mindre enn 8,0 m. 
Brannspredning mellom byggverk kan forebygges ved å 

‐ etablere tilstrekkelig avstand mellom byggverkene, slik at varmestråling, flammepåkjenning og 
nedfall av brennende bygningsdeler ikke antenner nabobyggverk, eller 

‐ benytte brannvegg med tilstrekkelig brannmotstand, bæreevne og stabilitet. 
Når avstanden mellom byggverk er 8,0 m eller mer, anses faren for brannsmitte å være liten og det er 
vanligvis ikke behov for brannmotstand i yttervegger eller tak. 
 
Preaksepterte ytelser – brannvegg 
Brannvegg har som formål å hindre at brann sprer seg fra ett byggverk til et annet uavhengig av 
slokkeinnsats fra brannvesenet. 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Brannvegg må ha brannmotstand minst som angitt i tabell 1. 
2. Brannvegg må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbare), 

og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Isolasjonsmateriale som ikke tilfredsstiller klasse A2-
s1,d0 kan likevel benyttes når det er dokumentert ved prøvning at materialet ikke blir involvert i 
brannen i den forutsatte brannmotstandstiden. 

3. Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved prøvning, må brannvegg utføres i 
tunge materialer som mur, betong eller lignende. 

4. Brannvegg må føres minimum 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har 
brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0, jf. figur 1. 

5. Brannvegg må være slik utført at den blir stående selv om byggverket på den ene eller den andre 
siden raser sammen, jf. figur 2. Alternativt kan det bygges to uavhengige brannvegger eller 
byggverkets bæresystem kan dimensjoneres for brannmotstand tilsvarende brannvegg. 

 
§ 11-6 Tabell 1: Brannveggens brannmotstand avhengig av spesifikk brannenergi. 
Spesifikk brannenergi MJ/m 2  Brannveggens nødvendige brannmotstand 

Inntil 400  REI 120‐M A2‐s1,d0 

400‐600  REI 180‐M A2‐s1,d0 

600‐800  REI 240‐M A2‐s1,d0 
 
 
(4) Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre byggverket er 
utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp. 
 
Preaksepterte ytelser 
Følgende ytelse må minst være oppfylt: 

1. Når avstand mellom byggverk med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m er mindre enn 8,0 m, 
må de atskilles med brannvegg. 

 
(5) Byggverk som, enten i seg selv eller ved virksomhet som er i dem, medfører særlig stor 
sannsynlighet for spredning av brann, skal prosjekteres, utføres og sikres eller plasseres slik at den 
særlig store sannsynligheten for brannspredning til annet byggverk reduseres til akseptabelt nivå. 
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Faren for brannspredning vil være særlig stor i byggverk med stor brannenergi eller hvor brannvesenets 
innsatstid er lang. Slike byggverk kan være avsidesliggende hoteller, brakkerigger, driftsbygninger i 
landbruket eller trelastopplag.  
 
Preaksepterte ytelser 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Avsidesliggende boligbrakker kan ha samlet bruttoareal til og med 600 m 2 før de må skilles 
med brannvegg. Det samlede bruttoarealet må imidlertid ikke være større enn 1 800 m 2 og 
avstand til andre byggverk må være 8,0 m eller mer. 

2. Driftsbygninger i landbruket må ha minimum 8,0 m avstand til bolig, med mindre bygningene er 
skilt med brannvegg. Større avstand kan være nødvendig avhengig av brannenergi, 
bygningsutforming og innbyrdes beliggenhet av bygninger. Dette må vurderes av ansvarlig 
prosjekterende (eller tiltakshaver for "alminnelige driftsbygninger" som kan settes opp uten 
ansvarlige foretak) i hvert enkelt tilfelle. 

3. Trelastopplag må ha tilstrekkelig avstand til annet opplag eller annet byggverk. Avstanden må 
være: 
a. Minimum 8,0 m for små opplag med areal inntil 200 m 2 og høyde til og med 4,0 m. 
b. Minimum 25 m for store opplag med areal til og med 4 000 m 2 og høyde til og med 7,0 m. 

 

5.6 § 11‐7 Brannseksjoner 
(1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig 
store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses 
til den brannseksjonen der den startet. 
 
Preaksepterte ytelser – størrelse på brannseksjon 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Byggverk må oppdeles i seksjoner minst som angitt i tabell 1 med unntak som angitt i nr. 2 til 4. 
2. Byggverk i risikoklasse 6 beregnet for sykehus og pleieinstitusjoner, må deles vertikalt i minst to 

brannseksjoner. Hensikten er at sengepasienter kan forflyttes/evakueres horisontalt til sikkert 
sted i tilfelle brann. 

3. Største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering er 600 m². 
4. Byggverk som etter § 11-3 Tabell 1 ikke plasseres i brannklasse, kan oppføres uten seksjonering. 

 
Spesifikk brannenergi kan beregnes eller bestemmes på grunnlag av relevant anerkjent statistikk i 
samsvar med NS-EN 1991-1-2 Eurocode 1: Laster på konstruksjoner. Del 1-2: Allmenne laster. Laster på 
konstruksjoner ved brann. 
Spesifikk brannenergi i tabell 1 og 2 er brannenergi pr. m² omhyllingsflate. 
Med brannalarmanlegg i tabell 1 menes i denne sammenheng anlegg i kategori 2, jf. § 11-12 Tabell 3, 
som gir direkte varsling til en nødalarmsentral. Sprinkleranlegg må prosjekteres og utføres etter NS-EN 
12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og 
vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 900 Boligsprinkler - Del 1: 
Dimensjonering, installering og vedlikehold legges til grunn, men med varighet av vannforsyning minst 
30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og minst 60 minutter for type 3-anlegg. 
 
§ 11-7 Tabell 1: Størrelse på brannseksjon. 
Spesifikk brannenergi 
MJ/m² 

Største bruttoareal i m² pr. etasje uten seksjonering 

  Normalt 
Med 
brannalarmanlegg 

Med 
sprinkleranlegg 

Med 
røykventilasjon 

Over 400  800  1200  5000  Uegnet 

50‐400  1200  1800  10 000  4000 

Under 50  1800  2700  Ubegrenset  10 000 
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Preaksepterte ytelser - seksjoneringsvegg 
Seksjoneringsvegg benyttes for å dele opp store byggverk, og har som formål å hindre at brann sprer seg 
fra en seksjon av byggverket til en annen, med den forutsatte slokkeinnsats fra brannvesenet. 
Takkonstruksjonen må ikke være kontinuerlig over seksjoneringsveggen på en slik måte at en kollaps på 
den ene siden medfører reduksjon av konstruksjonens bæreevne og brannmotstand på den andre siden. 
Konstruksjoner som ligger inntil seksjoneringsvegg må kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer, 
uten at veggens branntekniske egenskaper reduseres. 
Seksjoneringsveggens avslutning mot tak og fasade må være utformet og utført for å hindre 
brannspredning mellom ulike seksjoner. Størst sikkerhet mot brannspredning oppnås ved å føre 
seksjoneringsvegg over takflaten og utenfor vegglivet, dvs. tilsvarende som brannvegger, jf. § 11-6. 
Seksjoneringsvegg i innvendig hjørne bør i utgangspunktet unngås da det er vanskelig å få den utformet 
slik at den effektivt forhindrer spredning av røyk og branngasser mellom seksjonene. Der hvor seksjoner 
ligger inntil hverandre i et innvendig hjørne, må det derfor treffes særskilte tiltak for å hindre 
brannspredning. 
 
Følgende ytelser bør dessuten minst være oppfylt: 
1. Seksjoneringsvegg må ha brannmotstand minst som angitt i tabell 2. 
2. Seksjoneringsvegg må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 

(ubrennbare) og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Isolasjonsmateriale som ikke tilfredsstiller 
klasse A2-s1,d0 kan likevel benyttes når det er dokumentert ved prøvning av materialet ikke blir 
involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden. 

3. Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved prøvning, må seksjoneringsvegg 
utføres i tunge materialer som mur, betong eller lignende. 

4. Seksjoneringsvegg må føres minimum 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har 
brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0. 

5. Seksjoneringsvegg må være slik utført at den blir stående selv om byggverket på den ene eller andre 
siden raser sammen. Alternativt kan det bygges to uavhengige seksjoneringsvegger eller byggverkets 
bæresystem kan dimensjoneres for brannmotstand tilsvarende seksjoneringsvegg.  

6. Seksjonering ved innvendig hjørne må utføres slik at, jf. figur 1: 
a. seksjoneringsveggen føres minimum 8,0 m frem og forbi hjørnet, eller 
b. seksjoneringsveggen føres minimum 5,0 m forbi innvendig hjørne i begge fasadene. 

 
 
§ 11-7 Tabell 2: Brannmotstand for seksjoneringsvegg. 

Byggverkets 
brannklasse 

Seksjoneringsveggens brannmotstand avhengig av spesifikk brannenergi MJ/m 2 

Under 400  400‐600  600‐800 

Brannklasse 1  REI 90‐M A2‐s1,d0  REI 120‐M A2‐s1,d0  REI 180‐M A2‐s1,d0 

Brannklasse 2 og 3  REI 120‐M A2‐s1,d0  REI 180‐M A2‐s1,d0  REI 240‐M A2‐s1,d0 
 
 

5.7 § 11‐8 Brannceller 
(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv 
og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak 
gir likeverdig sikkerhet. 
Hensiktsmessig oppdeling i brannceller vil være avhengig av virksomheten i byggverket. Rom som har 
forskjellig bruk og/eller brannenergi må normalt være egne brannceller.  
Oppdeling i brannceller skal bidra til sikker rømning og redning, men skal også bidra til å forsinke og 
begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke oppstår unødig store materielle skader. Oppdeling i 
brannceller vil også bidra til å lette slokkearbeidet. 
 
(2) 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. 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

40 av 120

 

Hovedhensikten med å dele byggverk opp i brannceller er å hindre brann- og røykspredning utenfor 
branncellen der brannen starter i den tiden som anses nødvendig for rømning og redning fra andre 
brannceller. Det er spesielt viktig å hindre brann- og røykspredning til rømningsveiene i den tiden som 
skal være tilgjengelig for rømning. 
Bygningsdeler som omslutter en branncelle må derfor ha nødvendige egenskaper for å hindre brann- og 
røykspredning fra en branncelle til en annen. Dette omfatter også randsonene, dvs. tilslutningen eller 
overgangen mellom ulike bygningsdeler. 
Vinduer med brannmotstand må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand. 
Der det installeres sprinkleranlegg som kompenserende tiltak for å hindre brann- og røykspredning må 
dette prosjekteres og utføres etter NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske 
sprinklersystemer. 
Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 900 
Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold legges til grunn men med varighet av 
vannforsyning minst 30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og minst 60 minutter for type 3-anlegg. 
En carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene 
mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulv. Dersom det er kledning på 50 % eller mer av de fire 
veggflatenes areal, gjelder bestemmelsene for garasjer. 
 
Preaksepterte ytelser – branncellebegrensende vegg og etasjeskiller 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller må ha brannmotstand i samsvar med tabell 1. 
 
§ 11‐8 Tabell 1. Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler. 

  Brannklasse 

Bygningsdel  1  2  3 

Branncellebegrensende bygningsdel – 
generelt 

EI 30  EI 60  EI 60 A2‐s1,d0 

EI 60 D‐s2,d0 1) 

Bygningsdel som omslutter trapperom, 
heissjakt og installasjonssjakter over flere 
plan 

EI 30  EI 60  EI 60 A2‐s1,d0 

EI 60 D‐s2,d0 1) 

Heismaskinrom 
EI 60  EI 60  EI 60 A2‐s1,d0 

EI 60 D‐s2,d0 1) 

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller 
varmluftsaggregat for fast brensel 

EI 60  EI 60  EI 60 A2‐s1,d0 

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller 
varmluftaggregat for flytende og 
gassformig brensel 

Avhengig av innfyrt effekt, P, som følger: 

        

P < 50 kW‐ kun ytelse for 
kledning/overflate 

K 2 10 A2‐
s1,d0 

K 2 10 A2‐s1,d0  K 2 10 A2‐s1,d0 

50 kW ≤ P ≤ 100 kW  EI 30  EI 60  EI 60 A2‐s1,d0 

P > 100 kW  EI 60 A2‐
s1,d0 

EI 60 A2‐s1,d0  EI 60 A2‐s1,d0 

1) Gjelder massive trekonstruksjoner i bygg med automatisk sprinkleranlegg og beskyttelse av 
konstruksjonen som gitt i § 11-4 tabell 2A og 2B. 
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Preaksepterte ytelser – heissjakt og installasjonssjakt 
På grunn av termiske oppdriftskrefter sprer en brann seg svært raskt i vertikale sjakter og hulrom. Det er 
derfor viktig at vegger rundt heissjakter og installasjonssjakter har utførelse som reduserer faren for 
brann- og røykspredning mellom sjakter og tilliggende rom. 
 
Følgende ytelser må minst være oppfylt for heissjakt: 

1. I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakt røykventileres eller det må etableres luftsluse 
(mellomliggende rom) utført som egen, ventilert branncelle, mellom heissjakt og tilstøtende rom. 

2. Heissjakt i byggverk med mer enn 8 etasjer må røykventileres og i tillegg utføres med luftsluse 
som beskrevet i nr. 1. 

3. Dør må ha samme brannmotstand som veggen den står i med unntak som gitt i nr. 4 og 5. 
4. I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det benyttes heisdør minst E 90. Heisdør kan utføres 

uten klasse Sa. 
5. Brannmotstand for dør fra tilstøtende rom til luftsluse som beskrevet i nr. 1 og 2 må være minst 

EI 30-Sa. 
 
Følgende ytelser må minst være oppfylt for installasjonssjakt: 

1. I byggverk i brannklasse 1 og 2 må installasjonssjakt utføres med dør og luke klasse Sa (anslag 
og tettelist på alle sider). Alternativt til Sa -klasse kan installasjonssjakt røykventileres. 

2. I byggverk i brannklasse 3 må installasjonssjakt røykventileres i tillegg til at dører og luker til 
sjakt må være klasse Sa (anslag og tettelist på alle sider). 

3. Dør og luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i. 
 

Preaksepterte ytelser – trapperom 
Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av 
røyk i rømningsfasen. Trapperom må utføres som egen branncelle selv om trapperommet ikke er en del 
av rømningsvei. Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert sted, må rømningsveien 
videre utføres som trapperommet mht. omsluttende konstruksjoner, mellomliggende rom, dører mv. 
Mellomliggende rom må ha tilstrekkelig størrelse og må kunne passeres ved å åpne bare én dør om 
gangen. 
Trapperom utføres som Tr 1, Tr 2 eller Tr 3 tilpasset ulike sikkerhetsbehov. Følgende ytelser må minst 
være oppfylt: 

1. Trapperom Tr 1 kan ha dør direkte fra trapperom til bruksenhet, f.eks. leilighet eller kontor. 
Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører må ha brannmotstand som angitt i 
tabell 2, jf. figur 2. 

2. Trapperom Tr 2 må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og branncellen 
det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører må ha 
brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 3. Trapperom Tr 2 kan gå til kjeller når det er 
brannsluse mellom de øvrige branncellene i kjeller og trapperommet. 

3. Trapperom Tr 3 må ha et mellomliggende rom utført som egen branncelle mellom trapperommet 
og bruksenheten det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører 
må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 4. Trapperom Tr 3 kan ikke ha forbindelse til 
kjeller. Hensikten er å hindre at personer rømmer ned til kjelleren, og å hindre blokkering av 
trapperommet ved brann i kjeller. 

4. Det må treffes tiltak for å begrense eller hindre røykspredning til trapperom Tr 2 og Tr 3 i 
samsvar med Preaksepterte ytelser - røykkontroll. 

 

5.8 § 11‐9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 
(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. 
 
Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler er behandlet generelt i veiledning til kapittel 
11 Innledning. 
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De branntekniske egenskapene til innvendige overflater (himling, vegger og golv) har betydning for 
brannforløpet inntil det blir full overtenning. Valg av produkter vil derfor ha betydning for hvor raskt 
antennelse kan skje og for varmeavgivelsen og røykutviklingen under brann. For at byggverk skal kunne 
rømmes raskt og uten fare for skade på de menneskene som oppholder seg i byggverket er det særlig 
viktig å velge produkter som bidrar til å forhindre eller begrense brann- og røykspredning i rømningsvei. 
Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige 
brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for 
brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning). Utvendig antennelse kan for 
eksempel skje ved varmepåkjenning fra brann i nabobyggverk. 
 
(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. 
 
Preaksepterte ytelser – innvendige overflater og kledninger 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 
3. Bygningsdeler av massive trekonstruksjoner kan gi bidrag til brannutviklingen dersom de er 
ubeskyttet. Det er derfor nødvendig å begrense arealet av ubeskyttede massive trekonstruksjoner i 
bygninger i brannklasse 3. Nødvendig beskyttelse av trekonstruksjoner i brannklasse 3 er gitt i § 11-4 
tabell 2A og 2B. Preaksepterte ytelser for overflater og kledninger i rømningsveier, sjakter og hulrom 
skal være minst som gitt i § 11-9 tabell 1A og 1B. 
 

5.9 § 11‐12 Tiltak for å påvirke rømnings‐ og redningstider 
 (1) I byggverk beregnet for virksomhet hvor rømning og redning kan ta lang tid, skal det brukes 
aktive tiltak som øker den tilgjengelige rømningstiden. Følgende skal minst være oppfylt: 
a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk 
brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike 
brannseksjoner. 
b) Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg. 
c) For midlertidige byggverk og for byggverk som ikke er tilknyttet offentlig eller tilsvarende privat 
vannforsyning, kan det gjøres unntak fra krav om automatisk brannslokkeanlegg. 
d) Der det er krav om automatisk brannslokkeanlegg kan det likevel benyttes andre tiltak som vil 
hindre, begrense eller kontrollere en brann lokalt der den oppstår. 
 
e) Byggverk i brannklasse 3 som oppføres med bærende bygningsdeler av massive trekonstruksjoner som 
minst tilfredsstiller klasse D-s2,d0, skal ha automatisk slokkeanlegg dimensjonert og utført i henhold til § 
11-4 tabell 2A og 2B. 
 
Aktive brannsikringstiltak (anlegg og utstyr) må dimensjoneres og utføres i samsvar med relevante 
dimensjonerings- og produktstandarder. 
Aktive tiltak som vil øke den tilgjengelige rømningstiden er tiltak som begrenser eller forhindrer brann- 
og røykutviklingen eller som reduserer eksponeringen på personer ved å føre røyk ut av byggverket. Det 
mest effektive aktive tiltaket for å øke den tilgjengelige rømningstiden vil være å installere et automatisk 
brannslokkeanlegg. De mest vanlige automatiske slokkeanlegg er (tradisjonelle) sprinkleranlegg og 
boligsprinkleranlegg. 
 

6 Risikoanalyser av bygg med trekonstruksjon i brannklasse 3 
Rådgiver Roar Jørgensen as har utført risikoanalyser for to bygg med massivtrekonstruksjoner, ett med 8 
etasjer og ett med 16 etasjer (Klarström 2016). Rapporten er vedlegg til denne rapporten. 
Brannsikkerheten i analysebyggene er sammenlignet med brannsikkerheten i tilsvarende referansebygg 
med løsninger som tilfredsstiller preaksepterte ytelser gitt i VTEK10 (DiBK 2010). Risikoanalysene er 
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utført ved hjelp av NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk (StandardNorge 2012) og 
SN-INSTA/TS 950:2014 Analytisk brannteknisk prosjektering  Komparativ metode for verifikasjon av 
brannsikkerhet i byggverk (StandardNorge 2014). 
 
Formålet med risikoanalysene var å verifisere sikkerhetsnivået for bygg i brannklasse 3 med 
trekonstruksjoner, og underbygge de foreslåtte preaksepterte ytelsene for trekonstruksjoner i brannklasse 
3 gitt i kapittel 5. I risikoanalysene er derfor de foreslåtte ytelsene brukt.  
 
I de foreslåtte tabellene § 11-4 tabell 2A og 2B i kapittel 5 er det gitt til sammen 9 kombinasjoner av 
beskyttelse, størrelse på branncelle og type sprinkleranlegg. Fire av kombinasjonene er det utført 
omfattende og detaljert risikoanalyser av, mens for de 5 andre i kursiv er det kun gjort en overordnet 
analyse. (Klarström 2016) konkludert med at risikonivået er omtrent likt med de andre 4 kombinasjonene 
som det er utført omfattende analyse av. Det kan likevel være behov for å se nærmere på risikonivået for 
fem kombinasjonene i kursiv. 
 

   



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

44 av 120

 

  Del 3 ‐ BYGGEREGLER FOR BRUK AV TREKONSTRUKSJONER I 
HØYE BYGG I ULIKE LAND 

7 Oversikt 

7.1 Ytelsesbaserte eller funksjonsbaserte byggeregler 
Det finnes i hovedsak to ulike typer byggeregler; ytelsesbaserte og funksjonsbaserte. Ytelsesbaserte 
byggeregler gir spesifikke, tallfestede ytelser som konstruksjonsløsningene og byggematerialene må 
oppfylle, som for eksempel brannmotstand REI 60 for bygningsdeler, egenskaper ved brannpåvirkning 
D-s2,d0 for overflater og materialer, etc. Mens funksjonsbaserte byggeregler oppgir hvilket nivå 
sikkerheten skal ligge på uten å spesifisere hvilke egenskaper konstruksjoner og materialer må ha for at 
dette skal kunne oppnås. Som for eksempel at "byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle 
verdier og for miljø- og samfunnsmessige verdier" (DiBK 2010). 
 
Noen land har funksjonsbaserte forskrifter med veiledning som gir preaksepterte ytelser, slik som Norge 
har, noen land har kun ytelsesbaserte regler, og noen har rent funksjonsbaserte regler. 
 
Mange land begrenser bruken av trekonstruksjoner til bygg med inntil 4 etasjer, mens andre land tillater 
inntil 6 etasjer. I noen av disse landene er det likevel mulig å bygge høyere bygg med trekonstruksjoner 
dersom man dokumenterer brannsikkerheten ved brannteknisk analyse, slik som tilfellet er i Norge.  
 
I avsnitt 7.2 er det laget en oversikt som viser hvilken type byggeregler noen utvalgte land har. 
Oversikten er basert på (Mikkola and Pilar 2015). 
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7.2 Ulike lands krav og preaksepterte ytelser 
I dette avsnittet er det vist en oversikt over hvordan ulike land behandler høye trekonstruksjoner i sine byggeregler. Tabell 3 er i hovedsak hentet fra (Mikkola 
and Pilar 2015). I kolonnen Krav til beskyttelse av lastbærende konstruksjon er det uklart om dette gjelder for ytelsesbaserte regler eller funksjonsbaserte 
regler. Trolig er det en blanding ettersom det meste er resultat fra en spørreundersøkelse uten føringer for hvilken type regler det her var spurt om.  
 
Tabell 3. Tabellen viser hvor mange etasjer som er tillatt å bygge med trekonstruksjoner i ulike land, og om det gis krav om beskyttelse av konstruksjonen 

  Maks antall etasjer 
trekonstruksjon 

Krav om 
beskyttelse av 
lastbærende 
konstruksjon 

Sikkerhetsnivå  Kommentar  Linker 

Land  Ytelsesbaserte 
regler 

Funksjons‐
baserte regler 

       

Europa             

Belgia  Funksjonsbasert  Ingen grense  Nei       

Danmark  3‐4  Ingen grense         

England  Funksjonsbasert  Ingen grense        https://www.gov.uk/government
/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/485420/BR_PDF_
AD_B1_2013.pdf 

Estland  4  Ingen grense  Nei       

Finland  2 / 8*  Ingen grense  K210/K230    Økt antall etasjer ved 
installasjon av 
sprinkleranlegg. 

 

Frankrike  Ingen grense  Ingen grense  Nei       

Hellas  Ingen grense  Ingen grense  Nei       

Irland  3 (10 m)  Ingen grense         

Italia  Funksjonsbasert  Ingen grense  Nei       

Latvia  4  Ikke brukt  B‐s1,d0       

Makedonia  2           

Nederland  13 m  Ingen grense         
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Norge  4  Ingen grense  Nei  Personsikkerhet, 
verdisikring, 
miljø‐ og 
samfunnsmessige 
forhold 

   

Polen  3‐4 (12 m)    B‐s1,d0       

Portugal  9 m/enebolig           

Slovakia  2‐4  Finnes ikke  EI       

Slovenia  3 / 5*  Ingen grense  EI 30 / EI 60    Økt antall etasjer ved 
installasjon av 
sprinkleranlegg. 

 

Spania  Funksjonsbasert  Ingen grense  EI 30 ‐ EI 120       

Sveits  30 m  Ingen grense  Nei    Nye byggeregler 2015. 

Eget regelverk som stiller 
kvalifikasjonskrav og KS‐
krav for prosjekterende 
og utførende av høye 
trebygg. 

Gir reduksjon av 
brannmotstand ved 
installasjon av sprinkler – 
R 0 for bygg inntil 30 m 
med sprinkleranlegg. 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/
norm/Seiten/default.aspx  

Sverige  Funksjonsbasert  Ingen grense  Nei    Ved installasjon av 
automatisk 
sprinkleranlegg kan 
brannmotstand for 
lastbærende 
bygningsdeler i noen 
tilfeller reduseres til R 60. 

Lest 30.03.2016: 

https://www.msb.se/brandskydd 

http://www.boverket.se/sv/bygg
ande/sakerhet/brandskydd/ 

http://www.boverket.se/globalas
sets/publikationer/dokument/20
15/regelsamling‐for‐byggande‐
bbr‐2015.pdf 

Tsjekkia  3‐4 (12 m)           
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Tyrkia  3  Ingen grense  F30B2 / F60AB       

Tyskland  4‐5  >5  K260       

Østerrike  6  Ingen grense  Nei      Technical Design Guides: 
https://www.woodsolutions.com.
au/Articles/Resources/Design‐
Construction‐Guides  

Andre land             

Australia  2           

Canada  6 (12 etg. / 40 m 
over bakken i 
noen provinser) 

  Encapsulation 

Sprinkler 

Personsikring  Ny 2015. 

Noen provinser tillater 6 
etasjer og noen 12 etasjer 
med ytelsesbaserte 
regler.  

 

 

New Zealand  Funksjonsbasert  Ingen grense         

USA  4 etg. i 2015 
IBC, 6 etg. i 
noen stater (20 
m) 

Finnes ikke      Definerer hva som anses 
som "heavy timber".  
http://codes.iccsafe.org/a
pp/book/toc/2015/I‐
Codes/2015%20IBC%20H
TML/index.html  

(2013; 2014) 

* Sprinkler 
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Land som har begrensning på maks 4 etasjer for brennbar (trebasert) konstruksjon: 
Norge 2-4 etg., Tsjekkia 3-4 etg., Danmark 3-4 etg., Estland 4 etg., Finland 2 etg. uten sprinkler, Irland 3 
etg. (10 m), Latvia 4 etg., Makedonia 2 etg., Nederland 13 m, Polen 3-4 etg., Portugal 9 m/enebolig, 
Slovakia 2-4 etg., Slovenia 3 etg. uten sprinkler, Tyrkia 3 etg. 
Disse landene har også funksjonsbaserte forskrifter (performance-based) der det ikke er begrensninger på 
antall etasjer, med unntak av Slovakia og Latvia. 
 
Land som tillater høyere trebygg enn 4 etasjer i sine preskriptive byggeregler: 
Østerrike 6 etg., Finland 8 etg. med sprinkler, Tyskland 5 etg., Slovenia 5 etg. med sprinkler, Sveits 30 
m. 
Disse landene har også funksjonsbaserte forskrifter der det ikke er begrensninger på antall etasjer. 
 
Land som ikke har begrensning på antall etasjer for brennbar (trebasert) konstruksjon: 
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Spania, Sverige, England 
Disse landene har funksjonsbasert forskrift (performance-based). 
 
 
Noen land tillater økt antall etasjer dersom det installeres automatisk sprinkleranlegg i bygget, Finland og 
Slovenia. Mens Sverige tillater redusert brannmotstand for lastbærende bygningsdeler ved installasjon av 
automatisk sprinkleranlegg. 
 
De ytelsesbaserte byggereglene begrenser kraftig bruken av trekonstruksjoner fordi de kategoriserer 
konstruksjoner som enten brennbare eller ubrennbare, og tar ikke hensyn til at bygg med 
trekonstruksjoner kan oppnå god brannsikkerhet på samme nivå som bygg med ubrennbare 
konstruksjoner. Funksjonsbaserte byggeregler er mye mer fleksible fordi de er materialuavhengige. 
(Mikkola and Pilar 2015) 
 
Ved å installere automatiske sprinkleranlegg blir man også mer fleksibel når det angår hvilke løsninger 
som kan brukes. Men denne muligheten er bare gitt i noen få lands byggeregler, se Tabell 3. 
 
Mikkola (Mikkola and Pilar 2015) konstaterer at det er behov for å spre kunnskap om allment akseptert 
vitenskapelig bevis på hva som er aksepterte brannegenskapsnivåer (bidrag til brannenergi, forkulling, 
brannspredning, etc.) for biobaserte byggeprodukt, samt vurderingsprinsipp (prøvemetoder, etc.), 
beregningsmetoder og akseptkriterier.  
 

8 Norge 

8.1 Innledning 
Forskriftsteksten med veiledning er gitt i kapittel 5 og gjentas ikke her, men det minnes om at teksten 
også inneholder forslag til endringer merket med grønn font. I dette kapittelet kommenteres kravene og 
de preaksepterte ytelsene i forhold til bruken av brennbare konstruksjoner. 

8.2 Bæreevne og stabilitet 
Konstruksjoners bæreevne og stabilitet er omtalt i § 11-4 i TEK10 og VTEK10. Preakseptert ytelse for 
bærende og stabiliserende bygningsdeler i bygninger i brannklasse 3 er at de er ubrennbare. Dersom man 
ønsker å bruke brennbare konstruksjoner må analytisk brannteknisk prosjektering utføres, og 
konstruksjonen må opprettholde tilfredsstillende bæreevne og stabilitet gjennom et fullstendig 
brannforløp, slik dette kan modelleres. Mens for ubrennbare konstruksjoner defineres et fullstendig 
brannforløp å være 90 minutter.  
 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

49 av 120

 

Hvorfor er det ikke slik for brennbare konstruksjoner? Et av svarene her er at trekonstruksjonen kan gi 
bidrag til brannen og påvirke brannforløpet, blant annet dens varighet og intensitet. Dersom deler av 
konstruksjonen er eksponert vil brannforløpet kunne bli lenger, men dersom trekonstruksjonen er 
tilstrekkelig tildekt kan brannforløpet bli tilsvarende som for et bygg med ubrennbar konstruksjon. 
Mange brannforsøk har vist at bygningsdeler av massive trekonstruksjoner kan oppnå brannmotstand R 
90.  

8.3 Branncellebegrensende bygningsdeler 
§ 11-8 omhandler branncellebegrensende bygningsdeler, og også her er preakseptert ytelse i brannklasse 
3 at bygningsdelen er ubrennbar. Men mange brannmotstandsforsøk viser at massive trekonstruksjoner 
kan oppnå nødvendig brannmotstand EI 60.  

8.4 Materialer og produkters egenskaper ved brannpåvirkning 
Veiledningen VTEK10 åpner for muligheten av trekledninger i brannceller inntil 200 m² i brannklasse 3. 
Disse kan påvirke brannforløpet i liten eller større grad. 

8.5 Automatisk slokkeanlegg 
Byggteknisk Forskrift krever for noen bygg at automatisk brannslokkeanlegg skal være installert, og 
veiledningen oppgir hvilke ulike typer automatiske slokkeanlegg som skal installeres i bygg med ulike 
typer virksomheter. 
 
Bygg i risikoklasse 4 i brannklasse 3 skal ha sprinkleranlegg iht. NS-INSTA 900 type 2 eller 3. Bygg i 
risikoklasse 6 i brannklasse 3 skal ha sprinkleranlegg iht. NS-INSTA 900, eller NS-EN 12845. 
Overnattingssted, hotell, pleieinstitusjon, sykehjem, sykehus skal ha sprinkleranlegg iht. NS-EN 12845. 
Noen av disse byggene kan likevel ha NS-INSTA 900 type 3 anlegg i beboelsesrom og tilhørende 
rømningsveier, men alle skal ha hurtigutløsende sprinklere for beboelsesrom og rømningsveier. Det 
kreves ikke bruk av anlegg med økt pålitelighet, som beskrevet i NS-EN 12845 Tillegg F 
(StandardNorge 2015). 
 
I Norge kan ikke sprinkleranlegg regnes som kompenserende tiltak med mindre det gjennomføres en 
brannteknisk analyse for bygget. Ved brannteknisk analyse kan dimensjonerende verdi for brannenergien 
reduseres med 40% for bygg med automatisk slokkeanlegg. 
 

9 Sverige 

9.1 Oversikt over lover og regler 
I Sverige gjelder følgende lover og regler for bygninger: 
Plan- och bygningslagen, PBL 
Plan- och bygningsförordningen, PBF 
Boverkets byggregler, BBR  
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruksjonsstandarder, EKS 
Konsekvensutredninger for endringer i regelverket, her er det også mer informasjon om reglene. 
 
Boverkets byggregler, BBR, inneholder forklaringer og generell bruk av reglene (Del 1), Boverkets 
byggregler – forskrift og allmenne råd (Del 2) og generelle råd om analytisk dimensjonering og 
bestemmelse av brannbelastning (Del 3). Del 4 inneholder utdrag fra lover og forordninger. 
"Regler" er lovbestemmelser, forordninger, forskrifter og generelle råd (allmänna råd). Lover, 
forordninger og forskrifter er krav, mens allmenne/generelle råd er en veiledning. 
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Avsnittene nedenfor gjengir noen av byggereglene fra BBR BFS 2011:6 (Boverket 2016) og BFS 2015:6 
EKS (Boverket 2015). 

9.2 BBR BFS 2011:6 inkludert endringer til og med BFS 2016:6 

9.2.1  5:1 Allmenne forutsetninger 

Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. 
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. 
Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås 
ut av enskilda händelser eller påfrestningar. 

9.2.2  5:11 Dimensjonering 

Bygningers brannsikkerhet skal prosjekteres, utformes og verifiseres gjennom forenklet eller analytisk 
dimensjonering (brannprosjektering). Ved forenklet prosjektering skal preaksepterte ytelser benyttes, 
mens for analytisk prosjektering dokumenteres at forskriftens krav er ivaretatt ved kvalitativ vurdering, 
scenarieanalyser, kvantitativ risikoanalyse eller tilsvarende metoder. 
Verifiseringen bør utføres i henhold til Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering 
av byggnaders brandskydd, BBRAD. 

9.2.3  5:53 Brandcelleinndeling 
Bygninger skal deles inn i brannceller for å sikre tilstrekkelig tid til rømning og for å begrense 
konsekvensene av brann. Branncelleinndelingen kan helt eller delvis erstattes med branntekniske 
installasjoner (f.eks. sprinkleranlegg). 
 
Ytelsesnivået for branncellebegrensende bygningsdeler er bestemt av bygningsklassene og 
virksomhetsklassene/risikoklassene.  Tabell 4 under viser ytelsesnivå for Br1. For Br2 og Br3 er minste 
nivå på EI 30. Detaljerte ytelsesnivå for de ulike virksomhetsklassene er gitt i teksten i BBR. 
 

 
 
Tabell 4. Branncellebegrensende bygningsdeler i en bygning i klasse Br1. 
 

9.3 BFS 2015:6 EKS 
Avdelning C – EN 1991 – Laster, Kap. 1.1.2 – Tillämpning av SS-EN 1991-1-2 – Termisk och mekanisk 
verkan av brand 
Bygg blir plassert i brandsäkerhetsklasser fra 1-5, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Definisjon av brannsikkerhetsklasser. 
 
 
Eksempel på plassering av ulike bygningsdeler i de ulike brandsikkerhetsklassene for bygg i klasse Br1 
er gitt i Tabell 6. 
 

 
 
Tabell 6. Brannsikkerhetsklasser for bygningsdeler i bygg i klasse Br1. 
 
 
Eksempel på branncellebegrensende egenskap for bygningsdeler i de ulike brannsikkerhetsklassene er 
gitt i Tabell 7. 
 

 
 
Tabell 7. Brannmotstand for branncellebegrensende bygningsdeler og seksjoneringsvegger 
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Nødvendig brannmotstand for lastbærende bygningsdeler er gitt i Tabell 8. Første kolonne (f ≤ 800 
MJ/m²) kan uten videre antas for boliger, kontor, skoler, hoteller, små garasjer, matvarebutikker og 
lignende. 
 

 
 
Tabell 8. Brannmotstand for lastbærende bygningsdeler. 
 
 
Det stilles ingen krav til hvilken type materialer som skal benyttes i de ulike brannsikkerhetsklassene, og 
brennbare konstruksjoner kan derfor brukes i høye bygg så lenge de oppfyller krav til brannmotstand etc. 
 

9.4 Verksamhetsklasser og Byggnadsklasser 
Påfølgende er hentet fra BFS 2011:6 som inkluderer endringer til og med BFS 2016:6, og BFS 2015:6 
EKS 10. 
 
Verksamhetsklasser 

Verksamhetsklass 1 – Industri, kontor m.m. 
Verksamhetsklass 2 – Forsamlingslokaler m.m. 
Verksamhetsklass 3 – Bostäder 
Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m. 
Verksamhetsklass 5 – Omsorgsbolig, sykehjem, sykehus m.m. 
Verksamhetsklass 6 – Lokaler med stor brannfare 
 
Byggnadsklasser 
Br0 – Bygg med over 16 etasjer, store bygg med verksamhetsklasse 5C, bygg med verksamhetsklasse 5D 
Br1 – Bygg med tre eller flere etasjer, bygg med 2 etasjer i verksamhetsklass 4, 5A, 5B eller 5C 
(helseforetak, men ingen innelåste personer), og bygg med verksamhetsklass 2B eller 2C i andre etasje 
(forsamlingslokale med mer enn 150 personer og evt. alkoholservering 
Br2 – Bygg med en eller to etasjer (ikke de inkludert i Br1) med noen gitte virksomhetsklasser 
Br3 – Andre bygg 
 
For dette prosjektet blir det da verksamhetsklass 1, 3 og 5 i byggnadsklass Br1 som er interessant å se på. 
Krav til branncellebegrensende konstruksjon – EI 60 eller EI 90, avhengig av antall etasjer i bygget og 
hvilken sikkerhetsklasse bygningsdelen har (brandsäkerhetsklass 4 eller 5). 
I bygg med brannbelastning maks 800 MJ/m² kan den bærende konstruksjonen ha R 60 uansett om 
bygget er i brandsäkerhetsklass 4 eller 5 så lenge et automatisk sprinkleranlegg er installert. Uten 
sprinkleranlegg må konstruksjonen ha R 90 i brandsäkerhetsklass 5. Reduksjon av brannmotstanden ved 
installasjon av automatisk sprinkleranlegg er også gitt for andre bygningsdeler.  
 
Ved modellering av naturlig brannforløp skal det i brandsäkerhetsklass 4 beregnes fullstendig 
brannforløp inkludert nedkjøling, og i brandsäkerhetsklass 5 skal i tillegg brannbelastningen økes med 
50%.  
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Når det skal gjøres endringer i de svenske byggereglene utføres konsekvensanalyser, og disse publiseres 
sammen med byggereglene på www.boverket.se. Bakgrunnen for kravene kan dermed brukes i analytisk 
brannteknisk prosjektering.  

9.5 Forskjeller mellom Norge og Sverige 
Rambøll har gjort noen betraktninger på forskjeller mellom Norge og Sverige for høye trebygg (Denstad 
2016), se Tabell 9. 
 
 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

54 av 120

 

  
Tabell 9. Sammenstilling av krav til boligblokk i Sverige og Norge (Denstad 2016) 

Krav  Norge  Sverige  Kommentarer 

"Høye trebygg"  Over 4 etasjer  Skiller ikke på 
konstruksjonsmaterialer 

 

Brannforløp  Trekonstruksjon må stå i 
fullstendig brannforløp 

Brannmotstand maks 90 
minutter for alle typer 
materialer  

 

Bærende hovedsystem  R 90 A2‐s1,d0  R 90  I Sverige er forskriften materialnøytral, og samme 
brannmotstandskrav gjelder for både ubrennbar og 
brennbar konstruksjon. Altså ingen økning i kravet for 
brennbare konstruksjoner. 

I Norge krever bruken av tre i konstruksjoner egen 
risikoanalyse og omfattende dokumentasjon, og 
konstruksjonen må bibeholde sin brannmotstand i et 
fullstendig brannforløp.  

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

R 60 A2‐s1,d0  R 60  Som over: 

I Sverige er forskriften materialnøytral. 

I Norge krever bruken av tre egen risikoanalyse og 
omfattende dokumentasjon. 

Automatisk sprinkleranlegg  Krav til sprinkler i bolig, 
men det gir ingen 
reduksjon av preaksepterte 
ytelser. 

Ikke krav til sprinkler i bolig, 
men dersom det likevel 
installeres kan 
brannmotstanden på 
bæresystemet for bygg med 
inntil 16 etasjer reduseres til R 
60. 

I Sverige kan noen preaksepterte ytelser reduseres 
dersom sprinkleranlegg installeres. 

I Norge reduseres ikke preaksepterte ytelser ved 
installasjon av automatisk sprinkleranlegg. 

Men det er muligheter for å redusere brannbelastningen 
med 40% ved brannteknisk analyse ved installasjon av 
automatisk sprinkleranlegg i henhold til nasjonalt tillegg 
NA til NS‐EN 1991‐1‐2. 

Dagens løsninger, uten 
omfattende analyse 

3 lag 15 mm branngips   1 lag 12 mm standardgips  I Norge må man tildekke bærekonstruksjonen med 
mange lag branngips for å unngå at den brennbare 
konstruksjonen blir påvirket av brannen og at 
konstruksjonen påvirker brannen.  
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10 Canada 

10.1 Generelt om byggereglene 
Canada har en nasjonal byggeforskrift, National Building Code, NBCC, (NRCC 2015) som provinsene 
kan ta i bruk i sin helhet eller tilpasse for lokal bruk. Noen provinser utarbeider egne bygningsregler 
basert på NBCC, mens andre adopterer NBCC i sin helhet, men har gjerne ytterligere 
tilleggsbestemmelser/regler, se Figur 2. Gyldig forskrift når denne rapporten skrives er NBCC 2015. 
NBCC inneholder krav for sikkerhet, helse, tilgjengelighet, brann- og konstruksjonssikkerhet for 
prosjektering og bygging av nye bygg. Den gjelder også for omfattende ombygging, riving eller flytting 
av eksisterende bygg. NBCC angir minstekrav til bygninger. The Canadian Commission on Building and 
Fire Codes (CCBFC) er ansvarlige for utvikling og vedlikehold av NBCC. En ny versjon av NBCC 
publiseres ca. hvert femte år. 
 
Den nåværende NBCC er funksjonsbasert, men oppgir i likhet med vår veiledning preaksepterte ytelser 
for mange bygg. NBCC er bygget opp som vist i Figur 3. 
 

 
Figur 2. Oversikt over tillatte byggehøyder for trekonstruksjoner i noen av Canadas provinser 
 
 
  
 

Lokalt

Provins

Nasjonalt
National Building Code of Canada 2015

Ytelsesbasert eller funksjonsbasert

6 etg. trekonstruksjon (endret fra 4)

British Columbia

6 etg. (2009 for bolig)

12 etg. (2015 for bolig, 
motell, hotell etc. og 

forretning/service, ikke 
omsorgsbolig el.l., 

konstruksjon av limtre, 
CLT og structural

composite lumber (LVL, 
PSL, LSL, OSL))

Quebec

6 etg. (2013 
funksjonsbasert for bolig, 
2015 ytelsesbasert for bolig 

og forretning)

12 etg. for massive 
trekonstruksjoner 

(fullsprinklet, beskyttelse, 
garasje/bærende 

bygningsdel under øvverste 
kjeller i betong)

Ontario

6 etg. for bolig og 
kontor, med annen 
virksomhet I 1. og 2. 

etg.
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Figur 3. Innholdsfortegnelse for NBCC (NRCC 2015) 
 
 
Oppfyllelse av funksjonskravene oppnås enten ved (FPI 2014): 

- Bruk av pre-aksepterte ytelser iht. Division B. De pre-aksepterte ytelsene har frem til siste 
revisjon av NBCC angitt at bærekonstruksjonen for bygg over 4 etasjer (2 etasjer for enkelte 
formål) skal være av ubrennbart materiale. NBCC 2015 åpner derimot opp for at bygg opptil 6 
etasjer kan bygges i brennbart materiale (se punkt 10.2). 

- Bruk av alternative løsninger 8funksjonsbaserte) iht. Division A. De alternative løsningene er 
funksjonsbaserte ytelser. Bygges det med et brennbart bæresystem i mer enn 4 etasjer er det opp 
til rådgivende ingeniør å sørge for at den alternative løsningen oppfyller minsteytelsene påkrevd 
av Division B. 

- Hvilken tilnærming man skal bruke for å vise at den alternative løsningen tilfredsstiller kravene 
varierer fra provins til provins (formelt kalt jurisdiksjon). 

 
Bygg med trekonstruksjoner med over 6 etasjer må prosjekteres i henhold til Divisjon A med 
funksjonsbasert design, og oppnå minst like god brannsikkerhet som for bygg prosjektert i henhold til 
Divisjon B, med ytelsesbaserte løsninger (NRCC 2015) og (Su and Lougheed 2014). 
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10.2 Veien frem mot tillatt bruk av massivtre opptil 6 etasjer 
Det er først NBCC 2015 som åpner for bruk av massivtre som bæresystem i bygninger opptil 6 etasjer 
(mid-rise) som preakseptert løsning, dvs. en løsning som beskrives i Division B (tidligere var maks tillatt 
høyde 4 etasjer for trebygg). I det følgende beskrives veien frem mot dette (Karacabeyli and Lum 
2014),(Su and Lougheed 2014): 

- British Columbia og Canadian Wood Council (CWC) fremsetter ønske om å få inn endring i 
NBCC Division B hvor det tillates å bruke tre som bærende bygningselement i mellomhøye 
bygnigner (opptil 6 etg). CWC ba National Reasearch Council (NRC) om å gå i gang med et 
forskningsprosjekt for å fremskaffe data som kunne bli brukt til å støtte evaluering i 
endringsforslaget om bruk av tre i mellomhøye bygninger.  

- I samarbeid med CWC, FPInnovations, Natural Resources Canada og myndigheter i Ontario, 
Quebec og British Columbia, gikk NRC i gang med et omfattende forskningsprosjekt "Research 
Consortium for Wood and Wood-Hybrid Mid-rise buildings". Formålet med prosjektet var å 
utvikle teknisk informasjon som kunne støtte akseptere løsninger som tilfredsstiller kravene i 
NBCC for brann, lyd og klimaskjerm, med den hensikt å fasiliteter bruk av trebaserte 
bygningsmaterialer i mellomhøye bygninger. 

- På bakgrunn av den omfattende brannprøvingen som ble gjennomført i prosjektet ble det anbefalt 
bruk av tildekking av bærende elementer i massivtre for å ivareta bæreevne, sikker rømning og 
minimere brannspredning og treets bidrag til brannen. Tilnærmingen omtales gjerne som 
"encapsulation" og er tidligere omtalt i fullskalaforsøk i litteraturen.  

 
De fleste provinser har nå preaksepterte ytelser for bruken av brennbare konstruksjoner i bygg med inntil 
6 etasjer, og noen av de var tidligere ute enn NBCC med å oppgi ytelser for slike bygg. Noen få 
provinser har til og med utviklet preaksepterte ytelser for bygg med inntil 12 etasjer. 
 
I 2009 økte British Columbia tillatt byggehøyde for trebygg fra 4 til 6 etasjer for boligbygg, og provinsen 
Quebec fulgte etter med å tillate inntil 6 etasjer i boligbygg i 2013 med funksjonsbasert design. De 
innførte da "the Wood Chapter" i byggeforskriften som skal opprette praktiske måter å bruke tre samtidig 
som man kan opprettholde sikkerhetsnivået gitt i byggereglene. I British Columbia må det søkes om 
unntak fra byggereglene for hver enkelt byggetomt. 
 
Régie du Bâtiment du Québec (bygningsmyndighetene i Quebec) fikk mandat fra provinsstyret om å ta i 
bruk anbefalingene, og gjorde dette ved å starte utarbeidelsen av tekniske retningslinjer for bygging av 5-
6 etasjers trebygg. Ytelsesbaserte regler for boligbygg og forretningsbygg ble innført i 2015. Samme året 
kom også detaljerte retningslinjer for hvordan bygg med trekonstruksjoner med inntil 12 etasjer skal 
utformes og hvilke ytelser som tilfredsstilles for å ivareta brannsikkerheten, Quebec 2015 (Veilleux, 
Gagnon et al. 2015).  Noen av disse ytelsene er vist i Tabell 10. 
 
I Ontario ble det tillatt å bygge inntil 6 etasjer med trekonstruksjon i 2015, for boligbygg og kontorbygg 
med forretninger i 1. og 2. etasje. Ontario endret sine byggeregler i 2015, som et resultat av en review 
process med technical advisory committees, inkl. eksperter fra FPInnovations (Su and Lougheed 2014). 

10.3 Litt om Quebec 2015, mass timber i inntil 12 etasjer 
I det følgende kapittelet sammenlignes krav i NBCC 2015 (NRCC 2015) til bygg i alle høyder med 
bæreelementer i ubrennbart materiale med retningslinjene Quebec gir for bygg i inntil 12 etasjer i 
massivtre, Quebec 2015 (Veilleux, Gagnon et al. 2015). Virksomhet i bygget begrenses til C- residential 
(bolig), og D - business and personal services (kontor og service) (se Figur 4), med noen unntak for 
nederste etasje. I nederste etasje er det tillatt med virksomhet i Group A2 og E - garasje, men det stilles 
da krav til at denne delen av konstruksjonen er utført i ubrennbart materiale (f.eks. betong), se  
Figur 5. 
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Figur 4. Eksempel på virksomhet i gruppe C og D (NRCC 2015) 
 

 
 
Figur 5. Eksempel på virksomheter i gruppe A2 (NRCC 2015) 
 
 
Retningslinjene i Quebec 2015 følger definisjonene som brukt i NBCC 2015, men omtaler noen begreper 
som ikke er eksplisitt definert i NBCC 2015, som f.eks. encapsulation og CLT. Under er noen sentrale 
definisjoner fra NBCC 2015 referert, som også gjelder for Quebec 2015. 
 
Mass timber omfatter massivt tre, limtre, krysslaminerte massivtreelementer (CLT), og andre 
samvirkekonstruksjonselementer (LVL – Laminated Veneer Lumber, PSL – Parallel Strand Lumber, 
LSL - Laminated Strand Lumber og OSL – Oriented Strand Lumber). 
 
Encapsulation betyr at man beskytter den brennbare konstruksjonen mot temperaturøkning med passiv 
brannbeskyttelse som for eksempel isolasjon, plater, maling eller lignende. Dette for å hindre forkulling 
av trekonstruksjonen og å hindre at den bidrar til brannutviklingen. Beskyttelsen må fungere som tiltenkt 
i en gitt tidsperiode. 
 

10.4 Preaksepterte ytelser 
I Tabell 10 sammenlignes krav til brannmotstand som stilles for bygg med ubrennbare konstruksjoner og 
et ubegrenset antall etasjer iht. NBCC 2015 Division B, og bygg i massivtre opptil 12 etasjer i henhold til 
retningslinjene i Quebec 2015 (Veilleux, Gagnon et al. 2015).  
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Tabell 10. Preaksepterte ytelser for brannmotstand for bærende bygningsdeler for bruksområde bolig og 
kontor 

Bygningsdel 
NBCC 2015  Quebec 2015 

Division B  Massivtre opptil 12 etg. 

Bærende hovedsystem  120 minutter  120 minutter 

Mellometasje (mesanin)  60 minutter  60 minutter 

Etasjeskiller  120* minutter  120* minutter 

Takkonstruksjon   
60 minutter 

Taktekking A 

Trappeløp 
Sprinkler dersom trapp er 

brennbar 

Sprinkler dersom trapp er 

brennbar 

Garasje/ Bærende bygningsdel under 

øverste kjeller 
 

Vegger, dekke og himling skal 

være i betong 

* Etasjeskillere skal ha brannmotstand 120 minutter, med unntak av etasjeskiller inni en boenhet. Da er 

det kun krav om 60 minutter og det er ikke krav om at etasjeskilleren må være branncellebegrensende. 

 
I både NBCC 2015 og Quebec 2015 stilles det krav om at lastbærende vegger, søyler etc. skal ha minst 
samme brannmotstand som bygningsdelen de understøtter. Når det stilles krav til 120 minutter for 
etasjeskiller betyr dette at veggene, søylene etc. som understøtter etasjeskilleren må ha brannmotstand 
minst 120 minutter. Etasjeskillene skal fungere som brannskillende bygningsdeler, og i tillegg sikre at 
bygningen ikke kollapser før alle personer har rømt og slokkemannskapene har reddet ut de som trenger 
hjelp. Videre stilles det krav om at bygget er fullsprinklet. Etasjeskillere må også ha brannskillende 
egenskap 120 minutter, mens bygningsdeler mellom boenheter og mellom boenhet og rømningsvei må 
ha 60 minutter brannskillende egenskap, se Tabell 11.   
 
 
Tabell 11. Preaksepterte ytelser for brannmotstand for branncellebegrensende bygningsdeler for 
bruksområde bolig og kontor 

Bygningsdel  NBCC 2015  Quebec 2015 

Division B  Massivtre opptil 12 etg. 

Branncellebegrensende bygningsdel 

mellom boenheter og mellom 

boenhet/ korridor 

  60 minutter 

Branncellebegrensende etasjeskille  120* minutter  120* minutter 

Bygningsdel som omslutter 

trapperom og heissjakt  

  Brennbart tillatt* 

Scissor stairs ikke tillatt 

Vertikale installasjonssjakter (vertical 

service spaces) 

  120 minutter, ubrennbart 

* Etasjeskillere skal ha brannmotstand 120 minutter, med unntak av etasjeskiller inni en boenhet.  

 
 
Trapperom i rømningsvei og heissjakt kan være helt eller delvis oppbygd av massivtre. Trapperom i 
rømningsvei skal være adskilt fra hverandre og fra resten av bygningen med en flammesikker, røyktett 
og brannskillebegrensende vegg som har lik brannmostand som tilgrensende etasjeskillere, som betyr 
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brannmotstand 120 minutter. Det er videre ikke tillatt med såkalt scissor stairs, som er vist i Figur 6. 
Dette er en løsning hvor man bygger ett trapperom med to trapper inni, noe som er plassbesparende. 
Mellom trappene skal det være en brannskillebegrensende vegg, men retningslinjene for Quebec påpeker 
at det er en risiko for at denne midtveggen blir penetrert ved innfesting av trappene og dermed er det en 
risiko for at kravet til røyk- og flammetetthet ikke er ivaretatt. Dersom integriteten til en av trappene eller 
veggen blir kompromittert er det sannsynlig at den andre trappen også blir kompromittert.  
 

 
Figur 6. Scissor stairs 
 
 
Andre krav til bygg av massivtre på inntil 12 etasjer, Quebec 2015: 
Det er krav om full tildekking av brannskillende vegger, og kravet innfris for eksempel ved bruk av 2 lag 
16 mm gips Type X, altså branngips. Gips type X, som brukes i Nord-Amerika, er tilsvarende gips type F 
i henhold til EN 520 (CEN 2004), ifølge (Just, Schmid et al. 2010). 
 
Andre krav til bygg med mer enn 6 etasjer, NBCC 2015 Division B: 
Alle bygninger med mer enn 6 etasjer må ha sprinklersystem i henhold til NFPA 13. For trappesjakter i 
massivtre er det krav om sprinkling, med minst ett sprinklerhode under hver trappeavsats, samt 
installasjon som kan skape en trykkdifferanse på minst 12 Pa ved røykutvikling. 
NBCC 2015 Division B avsnitt B-3.1.5 tillater bruk av brennbare overflatematerialer når bygget er 
fullsprinklet. Alle innvendige brannskillende vegger (bortsett fra vertikale heissjakter) som har krav til 
lavere brannmotstand enn etasjeskilleren, kan være av brennbart materiale (Karacabeyli and Lum 2014). 
Dersom veggen er plassert inni en branncelle på maks 600 m² er det tillatt med skillevegger av massivtre 
(solid lumber) med tykkelse minst 38 mm og bindingsverkvegger. I dette tilfellet er det ikke krav til full 
sprinkling over hele branncellearealet. Dersom veggen er plassert på annet sted, f.eks. i en større 
branncelle, er brennbar brannskillende vegg kun tillatt i 3 etasjer høyt bygg og skal ikke benyttes som 
avslutning mot nødutgang eller vertikale installasjoner. 
Det er også tillatt med brannskillende vegger i massivtre (t = minst 38 mm) og bindingsverkvegger 
dersom bygget er throughout sprinklered, og veggene ikke benyttes som avslutning mot nødutgang eller 
vertikale installasjoner. Det er forbud mot å benytte denne typen vegger i bygg med bruksområdene: 
care, treatment or detention, som i stor grad vil sammenfalle med vår risikoklasse 6. 
 
Det er tillatt med brennbar innvendig kledning inntil 25 mm tykk så fremt denne har (Flame Spread Rate, 
se avsnitt 10.6) FSR < 150 på alle eksponerte overflater, eller alle overflater som kan bli eksponert ved å 
kutte gjennom materialet i vilkårlig retning.  
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Brennbar himling som ikke er mer enn 25 mm tykk er tillatt så fremt FSR ikke er høyere enn 25. Det er 
også tillatt å ha inntil 10 % av himlingen inni en branncelle med FSR mindre enn 150. Punkt B-3.1.13.7 i 
NBCC 2015 gir tilleggskrav for noen områder i høye bygninger. Disse ytelsene skal sørge for å begrense 
spredning av brannen og røyk- og branngasser gjennom bygningen slik at en sikrer trygg rømning for 
beboerne og begrense skade på bygningen. 
 
I Canada stilles det ikke krav om seksjoneringsvegger, men i Quebec begrenses størrelsen på bygninger 
med brennbare konstruksjoner. Bygninger med virksomheter i klasse C og D kan totalt ha maks 1500 m² 
fordelt på inntil 12 etasjer, og dersom 1. etasje er av massivtre kan den være 1500 m² stor. Bygget på 12 
etasjer kan plasseres oppå et podium av betong i én etasje, der størrelsen på podiumet ikke begrenses. I 
tillegg kan bygget ha kjellere av betong.  
 

10.5 Tildekking (encapsulation) 
Tildekking har vært gjenstand for omfattende forskning. I litteraturen finnes det mange eksempler på 
storskala forsøk hvor gipsplater og trebaserte plater sin beskyttende evne er vurdert (Su and Lougheed 
2014) og (Li, Zhang et al. 2015). I henhold til (Karacabeyli and Lum 2014) kan man oppnå bedre 
brannegenskaper for en konstruksjon av mass timber som er fullstendig tildekt, som for en konstruksjon 
av ubrennbare materialer. For en tilsvarende konstruksjon med mindre tildekking og noe eksponert mass 
timber kan man oppnå like gode brannegenskaper som for et bygg med ubrennbare konstruksjoner. 
 
En av de mest aktuelle metodene for å ivareta brannmotstanden både for bærende og 
branncellebegrensende bygningsdeler i høye trekonstruksjoner er å dekke til bygningsdelene av 
massivtre med gipsplater. Merk at all tidsangivelse refererer til brannmotstand ved standard temperatur-
tid-kurve i henhold til CAN/ULC S101-14. Konstruksjonen kan være delvis eller fullstendig tildekket, og 
delvis eller fullstendig beskyttet. Forskjellen på disse forklares nedenfor og   
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Tabell 12. 
 
Fullstendig og delvis tildekking: Sier noe om hvor stor andel av konstruksjonen av CLT elementene som 
er dekket til med gipsplater. Hvis alle bygningselementer (gulv, himling, vegg) er kledd inn er det snakk 
om fullstendig tildekking. Dersom for eksempel gulvet ikke er tildekket, mens vegger og himling er 
tildekket, er det snakk om delvis tildekking.  
 
Fullstendig og delvis beskyttelse: Sier noe om hvor lenge gipsplatene beskytter CLT elementene. 
Fullstendig beskyttelse betyr at gipsplatene beskytter massivtreelementet i hele brannforløpet. En vegg 
med brannmotstand 120 minutter vil ved fullstendig beskyttelse ha gipsplater som beskytter i minst 2 
timer. Delvis beskyttelse vil si at gipsplatene beskytter kun deler av brannforløpet. Dersom en vegg har 
brannmotstand 120 minutter, kan for eksempel 2 lag branngips beskytte i ca. 1 time (Veilleux, Gagnon et 
al. 2015).  
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Tabell 12. Fullstendig og delvis encapsulation i henhold til NBCC 2015 

Encapsulation 
Beskyttelse (hvor lenge) 

Fullstendig  Delvis 

Tildekking 

(hvor 

mye) 

Fullstendig 

 

Krever minst 3xgips type F 
for 120 minutter. 

Konservativt ‐ ingen 
utnyttelse av treets iboende 

brannmotstand.  

Quebec, inntil 12 etg. 

2x16 mm Gips type X 

(ASTM C 1396)  

Delvis 

 

Vurdering av økt brannlast 
og forlenget brannvarighet.  

Vurdering av økt brannlast og 
forlenget brannvarighet. 

 
 
NBCC 2015 krever ifølge (Veilleux, Gagnon et al. 2015) at alle bærende bygningsdeler skal være 
fullstendig tildekket og ha brannmotstand minst 120 minutt, men delvis beskyttelse er akseptert. 
Etasjeskillere skal i tillegg være brannskillebegrensende i minst 120 min. Beskyttelsen skal sørge for at 
antenning ikke inntreffer før etter tidligst 60 min (det antas antenning ved 300 °C). Dette vil si at en 
utnytter massivtreelementenes iboende brannbeskyttende egenskap (beskyttende forkullingslag) og 
tverrsnittene dimensjoneres slik at de opprettholder påkrevd brannmotstand ved forkulling i opptil 60 
min.  
 
I mange tilfeller kan det slås fast at NBCC tillater bruk av trebaserte kledninger innvendig basert på tillitt 
til sprinkelanlegget.  Delvis beskyttelse oppnås ved bruk av 2 lag 16 mm gips type X som festes direkte 
på massivtreelementene (med forskjøvet skjøter). Hulrom i etasjeskillere, lastbærende vegger og ikke-
lastbærende vegger hvor det er krav til brannmotstand skal være fylt med ubrennbar isolasjon. Eventuelt 
skal hele arealet som hulrommet utgjør dekkes til med 2 lag 16 mm gips type X (branngips). 
 
Ved delvis beskyttelse vil et naturlig spørsmål være hvordan massivtreelementene bidrar til 
brannforløpet når gipsplatene faller ned. Siden massivelementene er brennbare vil de kunne bidra til å 
øke brannenergien i branncellen. Dette forklares ikke noe nærmere i Quebec 2015 (Veilleux et. al. 2015), 
men det gjøres en del betraktninger rundt dette i (Karacabeyli and Lum 2014) og det er nærliggende å tro 
at disse betraktningene ligger til grunn for regelverket i Quebec. Quebec 2015 krever 2 lag 16 mm Type 
X gips på trekonstruksjonene med henvisning til brannmotstandsprøvinger som viser at denne 
tildekkingen hindrer forkulling i trevirket i minst 60 minutter. 
 
Når det gjelder vurdering av massivtre sitt eventuelle bidrag til brannen er det aktuelt å sammenligne 
med tillatte trebaserte kledninger i høye bygg av ubrennbart materiale. Preaksepterte ytelser i NBCC 
tillater utstrakt bruk av brennbare overflater inni bygg hvor det ellers er krav til ubrennbar konstruksjon 
(Karacabeyli and Lum 2014). 
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10.7 Prøving og klassifisering av brannmotstand til bygningsdeler og 
egenskaper ved brannpåvirkning for materialer/overflater 

 
I Europa, inkludert Norge, prøves bæreevne og branncellebegrensende egenskap ved branneksponering 
for de fleste bygningsdeler etter EN 1365-serien og klassifiseres etter EN 13501-2. Branneksponeringen 
følger standard temperatur-tid kurve gitt i EN 1991-1-2, også kalt standard ISO-kurve. 
I Canada bestemmes brannmotstand til bygningsdeler etter samme metodikk som i Europa: Produktene 
testes etter prøvestandard og en standard temperatur-tid-kurve, og brannmotstand bestemmes ut fra hvor 
lenge bygningsdelen oppfyller et sett med kriterier. Standarden for prøving av brannmotstand i Canada er 
CAN/ULC S101-14 Standard method of fire endurance tests of building construction materials 
(CAN/ULC 2014) og (CWC 2016). 
 
I begge tilfeller vil testingen og klassifiseringen kun være et uttrykk for en sammenlignbar størrelse fra 
produkt til produkt. På samme måte som i Europa skal etasjeskiller, tak og himling prøves med brann fra 
undersiden. Brannvegger og innvendige vertikale branncellebegrensende vegger skal eksponeres for 
brann på en av sidene, mens yttervegg skal bedømmes med brann fra innsiden. Innvendige lastbærende 
vegger som ikke samtidig er branncellebegrensende skal testes med branneksponering fra begge sider 
samtidig. En sammenligning av temperatur-tid kurvene som brukes i Europa og Canada er vist i Figur 7. 
 

       
Figur 7. CAN/ULC S101 Standard tid-temperatur kurve (CAN/ULC 2014) til venstre, EN 1991-1-2 
standard temperatur-tid kurve til høgre (CEN 2002) 
 
 
Klassifisering av byggematerialers egenskaper ved brannpåvirkning er vesentlig forskjellig i Europa og 
Canada og kan derfor ikke sammenlignes direkte. I følgende avsnitt beskrives kort de to 
fremgangsmåten. 
 
Produkters og materialers egenskaper ved brannpåvirkning (reaction to fire) klassifiseres i Europa etter 
EN 13501-1 (CEN 2007), i 7 klasser; A1, A2, B, C, D, E og F. Klasse A1 og A2 er ubrennbare 
materialer, mens de andre er brennbare i ulik grad. Det som skiller klasse B, C, D, E og F er hvor lett 
antennelige de er, hvor raskt brannen vokser (FIre Growth RAte) og sprer seg, om flammene fortsetter 
etter at antennelseskilden er fjernet, røykutvikling, brutto forbrenningsvarme, total varmeavgivelse, total 
røykproduksjon og om det dannes brennende dråper. 
 
I Canada klassifiseres materialers og produkters egenskaper ved brannpåvirkning etter den kanadiske 
teststandarden CAN/ULC S102-10 Standard method of test for surface burning characteristics of 
building materials and assemblies, (CAN/ULC 2014) og (CWC 2016). Hensikten med standarden er 
først og fremst å gi mulighet til å sammenligne forbrenningskarakteristikk for overflaten til ulike 
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materialer som utsettes for en standardisert branneksponering. Resultatet gis i form av klassifisering av 
flammespredningsrate FSR (flame spread rate) og røykutvikling SDC (smoke development class). Både 
FSR og SDC bestemmes fra prøvingen og er dimensjonsløse størrelser. Det er ikke nødvendigvis noen 
sammenheng mellom størrelsene. 
Flammespredning gir en beskrivelse av forbrenning langs overflaten til materialet, mens FSR er en måte 
å sammenligne hvor fort flammer sprer seg langs overflaten for et materiale sammenlignet med et annet. 
Lav FSR indikerer at materialet har liten tilbøyelighet til flammespredning, mens en høyere FSR 
indikerer et større (raskere) potensial for flammespredning. Materialer med lav FSR bidrar til at det tar 
lengre tid før flash-over inntreffer. 
 
Eksempel på FSR og SDC verdier: 
12,7 mm tykk gipsplate i henhold til CAN/CSA-A82.27-M og ASTM C 1396/C 1396*M har:  
FSR = 25 og SDC = 50.  
3-lags CLT har: 
FSR = 35 og SDC = 40. 
 
Eksempler på preaksepterte ytelser for overflater i bygninger i høye bygg i Canada er gitt i Figur 8. 

 
Figur 8. Eksempel på preaksepterte ytelser for overflater/materialer i NBCC 2015 pkt. B-3.1.13.7 (NRCC 
2015) 
 
 
Kledninger blir etter Europeiske regler klassifisert både med tanke på brannmotstand (brannbeskyttelse 
av bakenforliggende konstruksjon) etter EN 13501-2 og egenskaper ved brannpåvirkning etter EN 
13501-1. 
 

11 USA 
Byggereglene i USA er gitt i International Building Code, IBC 2015 (ICC 2015), som hver av statene 
hovedsakelig implementerer, men med noen endringer eller tillegg. 
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American Wood Council utgir veiledere om hvordan man kan bruke trematerial i bygninger i henhold til 
kravene i IBC. Den nyeste heter 2015 Code Conforming Wood Design (AWC 2015). 
 
Utviklingen i USA går ikke så raskt som i Canada, på grunn av begrensningene i byggereglene, lite 
kjennskap til massive trekonstruksjoner og stor skepsis til å bruke trekonstruksjoner i høye bygg 
(Bowyer, Bratkovich et al. 2016). En stor konkurranse om design av høye trebygg, U.S. Tall Wood 
Building Prize Competition, utlyst av US Department of Agriculture and industry i 2015, skulle øke 
interessen for å bygge høye trebygg. Målet er å utvikle nye produkter, utvide markedet for 
trekonstruksjoner, øke produksjonen innen trenæringen, skape flere arbeidsplasser, og redusere 
utslippene av blant annet CO2. Vinnerne, 475 West 18th i New York, og Framework i Portland, Oregon 
fikk til sammen 3 millioner dollar for å utvikle demonstrasjonsprosjektene (reThinkWood 2016). For 
beskrivelse av prosjektene, se kapittel 4.2. 
 
IBC 2015 kategoriserer byggene i følgende virksomhetsklasser: 

  
 
Konstruksjontypene deles i fem kategorier: 
Type I og II har bare ubrennbare konstruksjoner. 
Type III har ubrennbare konstruksjoner i ytterveggene. Brannimpregnert trekonstruksjon kan brukes i 
ytterveggene i bygg med brannmotstandskrav inntil 2 timer. Innvendige konstruksjoner kan være 
brennbare.  
Type IV kan ha konstruksjoner av heltre eller limtre i innvendige konstruksjoner, og yttervegger av 
ubrennbare materialer, CLT eller brannimpregnert tre. Branncellebegrensende bygningsdeler må ha 
minst 1 time brannmotstand. Minimumsdimensjoner for trekomponentene er gitt i Tabell 602.4 i IBC 
2015, se Tabell 13.  
Type V kan ha brennbare konstruksjoner i alle konstruksjonselementer. 
 
Innenfor disse konstruksjonstypene kan det være ulike krav til brannmotstand for konstruksjonen; 
kategori A og B. For eksempel konstruksjonstype IIIA der alle bærende bygningsdeler må ha minst 1 
time brannmotstand, og type IIIB der bare bærende yttervegger må ha brannmotstand. 
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Tabell 13. Minimumsdimensjoner for trekomponenter i bygg med konstruksjonsklasse IV (ICC 2015) 
 
 
I dagens byggeregler kan man bygge maks 6 etasjer med trekonstruksjoner dersom bygget er i kategori B 
og er sprinklet med et NFPA 13 System, og maks 5 etasjer uten sprinkler. Bygg i andre kategorier kan 
maks ha 5 etasjer. 
 
Branncellebegrensende vegger og etasjeskiller skal ha brannmotstand minst 60 minutt. 
Sprinklersystem gir reduksjon til 30 minutt for branncellebegrensende vegger og etasjeskiller i bygg med 
konstruksjonstyper IIB, IIIB og VB. Sprinklersystem i henhold til 903.3.1.1 
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Del 4 – BRANNTEKNISK PROSJEKTERING 

12 Hensikten med brannteknisk prosjektering 
Hensikten med brannprosjekteringen er: 

- Å oppnå like god brannsikkerhet i trebygg som i andre bygg. 
- Å finne løsninger som oppfyller funksjonskravene i byggereglene. 
- Å oppnå høy personsikkerhet i alle branner, både for personer i og på byggverket, og for 

rednings- og slokkemannskap. 
- At høye bygg skal forbli stående gjennom hele brannforløpet. 

 
Man må løsrive seg fra veiledningen til TEK ved brannprosjektering av høye trebygg, og heller se på hva 
som er bakgrunnen for de preaksepterte ytelsene. Når man vet hvorfor er det enklere å finne en annen vei 
til målet. 
 

13 Forhold som må vurderes 
I alle typer bygg: 

- Sikker rømning 
- Brannspredning, horisontalt og vertikalt i samme bygg 
- Brannspredning til andre bygg 

 
Spesielt for høye trebygg: 

- Påliteligheten til sprinkleranlegget er veldig viktig, kanskje mer viktig enn i bygg med ubrennbar 
konstruksjon. 

- Brennbare overflater innvendig 
- Brennbar konstruksjon som gir bidrag til brannenergien 
- Fullstendig brannforløp 
- Utvendig brannspredning via brennbar fasade eller hulrom i fasaden kan være en større risiko for 

eksponert massivtre fordi forskning har vist at mer av branngassene forbrenner utenfor 
brannrommet. 

- Brann i byggeperioden 
- Naturlig brann vil gi høyere temperaturer enn standard brann (men det gjelder også for mange 

andre konstruksjonstyper) 
- Eksponerte trekonstruksjoner kan brenne opp og bygget rase sammen, men kollaps kan også 

oppstå for andre konstruksjonstyper. 
- Brannmotstanden er prøvd og bestemt ved bruk av standard metoder der standard temperatur-tid 

kurve er brukt. Forsøk og beregninger viser at i et rom med inventar vil den naturlige brannen 
forløpe annerledes enn standard-kurven. Bygningsdeler med brannmotstand vil da ikke 
nødvendigvis ha like god brannmotstand som ved standard prøving. 

- Kan innsatstiden til brannvesenet tas med i prosjekteringen? 
 
Det finnes en del kunnskap om disse faktorene, noe av den er referert lenger nede i denne rapporten. 

13.1 Påliteligheten til sprinkleranlegget 
Bygg med brennbare konstruksjoner er mer sårbart for feil i sprinkleranlegget enn andre bygg fordi 
brannutvikling og brannspredning kan gå raskere. Dersom sprinkleranlegget fungerer som planlagt vil 
det hindre overtenning i rommet og dermed også forkulling av trekonstruksjonen. Men ved feil i anlegget 
blir brannvesenet sin innsatstid veldig kritisk, og den kan variere mye basert på plasseringen av bygget. 
Hva om brannvesenet av en eller annen grunn ikke kan respondere? (Buchanan 2015) 
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Dimensjoneringen og planleggingen av sprinkleranlegg kan inkludere spesifikke tiltak, som alternativ 
vannkilde, by-pass ved vedlikehold/reparasjoner, etc. Pålitelighet og effekt er diskutert nærmere i kapittel 
15. 

13.2 Brennbare overflater innvendig 
Brennbare overflater påvirker brannutviklingen og spredningen. Store brennbare overflater på vegger og 
i tak gir rask brannutvikling og kort tid til overtenning. Tildekking av brennbart materiale i taket 
reduserer brannutviklingen, og ved å dekke til noen av veggene også blir resultatet enda bedre. 

13.3 Brennbar konstruksjon som gir bidrag til brannenergien 
Dersom trekonstruksjonen er eksponert vil den gi bidrag til brannenergien. For å unngå dette i hele 
brannforløpet må konstruksjonen dekkes til med materialer som vil gi beskyttelse i hele brannforløpet.  

13.4 Fullstendig brannforløp 
Et fullstendig brannforløp for et bygg med trekonstruksjon vil være mye påvirket av hvor mye av 
konstruksjonen som er eksponert. Konstruksjonen vil bidra til brannenergien over lengre tid, og dersom 
store deler av konstruksjonen er ubeskyttet vil bygget fortsette å brenne lenge etter at inventaret er 
utbrent. Uten påvirkning utenfra, som for eksempel brannvesenets slokkeinnsats, vil brannen kunne 
fortsette til bygget kollapser. For at konstruksjonen skal overleve et helt brannforløp må den beskyttes 
med ubrennbare materialer i hele brannforløpet. Da blir brannforløpet kortere, så lenge spredning til 
andre brannceller unngås, og brannen vil etterhvert dø ut av seg selv. 

13.5 Naturlig brann 
Ved bestemmelse av brannmotstanden til bygningsdeler brukes som regel standard temperatur-tid kurve i 
Europa og noen andre steder i verden (CEN 2002), også kjent som ISO 834-kurven. Det er viktig å 
kjenne til forskjellen mellom et standard brannforløp etter standard temperatur-tid kurve beskrevet i 
(CEN 2002) og et naturlig brannforløp. Standard temperatur-tid kurve ble beskrevet for å kunne 
sammenligne brannmotstanden til ulike produkt. Kurven er ikke veldig lik et naturlig brannforløp i et 
bygg med de materialer og inventar som finnes i dagens bygninger. Vi må derfor skille mellom hvordan 
vi bruker disse kurvene. Standard tid-temperaturkurven brukes for å dokumentere at bygningsdelene 
tilfredsstiller brannmotstanden som gitt i § 11-4 Tabell 1, og som sagt tidligere for å sammenligne ulike 
løsninger. Et naturlig brannforløp er det brannforløpet som faktisk oppstår i en gitt branncelle. Det går 
også an å beregne en parametrisk brannkurve (CEN 2002) der ulike parametre for branncellen legges inn. 
Denne kurven ligner mer på det naturlig brannforløpet enn standard temperatur-tid kurve gjør. Ved 
beregning av en parametrisk brannkurve kan man blant annet ta hensyn til geometri, ventilasjon og 
randbetingelser. 
 
I flere land i Europa foregår det forskning for å avklare om den parametriske brannkurven gir et riktig 
bilde av et naturlig brannforløp i bygninger med trekonstruksjoner, spesielt i brannceller med eksponerte 
konstruksjoner. Her spiller forkullingshastighet, delaminering, lamelltykkelse, temperaturer etc. en stor 
rolle. Og den gjensidige påvirkningen mellom treets bidrag til brannen og brannens effekt på 
konstruksjonens bæreevne og stabilitet. I tillegg til en naturlig brann som er mer intens enn standard 
brann kunne resultere i lavere brannmotstand for bygningsdelene. 
 
Naturlig brann og fullstendig brannforløp vil for alle konstruksjoner og material utarte seg annerledes 
enn standard temperatur-tid kurve. Flere av forsøkene som er referert til i avsnitt 19.1 viser at naturlig 
brannforløp er veldig ulikt en standard-kurve. Forskning (Hox 2015 og Xiao Li et al. 2014) har vist at for 
eksponerte massivtrekonstruksjoner kan temperaturen i brannrommet etter overtenning være mye høyere 
enn standard-kurven. Se Figur 9. 
 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

70 av 120

 

I tillegg er det ulike brannscenarier som må vurderes og analyseres, og disse kan være litt annerledes enn 
de som kan oppstå for bygg med ubrennbare konstruksjoner. Se rapporten fra Roar Jørgensen as for 
eksempel (Klarström 2016). 
 

 

   
Figur 9. Temperatur-tid kurven i brannrommet (Hox 2015) (Li, Zhang et al. 2014) 
 
 

13.6 Forkullingshastighet for trekonstruksjoner eksponert for 
parametrisk eller naturlig brann 

Forkullingshastigheten for trekonstruksjonen vil være avhengig av mange faktorer, som for eksempel 
densitet, tykkelse, varmeflux etc., se for eksempel (Friquin), (Li, Zhang et al. 2015), (Hox 2015). 
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Forkullingshastigheten vil øke med økende temperaturer og intensitet i brannen, og varierer mye fra 
forsøk til forsøk på grunn av ulike oppsett og forhold under forsøkene. Det foregår noe forskning for å 
bestemme forkullingshastigheten for trekonstruksjoner ved naturlig branneksponering, og nye verdier vil 
etterhvert komme inn i EN 1995-1-2 (CEN 2004). 

13.7 Utvendig brannspredning 
Avhenger av hulrom, fasadematerial, brannstopp i fasaden, geometri etc. Og storskala forsøk har vist at i 
rom med mer enn én vegg eksponert massivtre vil mye av branngassene forbrenne utenfor vinduet. Dette 
er forhold som derfor må vurderes. Det antas som regel at i bygninger med sprinkleranlegg er risikoen 
for flammespredning på fasaden redusert til akseptabelt lavt nivå. Blant annet er det tilstrekkelig i 
henhold til VTEK10 for å hindre vertikal brannspredning. 
 

14 Metoder for brannteknisk prosjektering 
Den branntekniske prosjekteringen kan gjøres på to måter i henhold til (DiBK 2010), enten forenklet 
eller analytisk, som vist i Figur 10. For bygg der de preaksepterte ytelsene følges uten fravik kan man 
foreta en forenklet brannteknisk prosjektering. Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene gitt 
i VTEK10 (DiBK 2010) må det utføres en analytisk brannteknisk prosjektering. Veiledningen 
Prosjektering – brannsikkerheitsstrategi (BE 2007) gir retningslinjer for hvordan 
brannsikkerhetsstrategien skal dokumenteres og verifiseres. Krav til risikovurdering av brann i byggverk 
er gitt i NS 3901 (StandardNorge 2012). 
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Figur 10 
Brannteknisk prosjektering, to veier å gå 
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14.1 Initiell risikoanalyse 
Omfanget av analysen avhenger av hvor omfattende fravik som er gjort fra de preaksepterte ytelsene. I 
mange bygg vil man ha fravik fra noen preaksepterte ytelser, men ikke alle, og dermed vil en 
kombinasjon av forenklet og analytisk prosjektering kunne brukes. Det må også gjøres en vurdering av 
konsekvensene fraviket får for de ulike brannsikkerhetstiltakene. Dersom byggeforskriften og 
veiledningen tydelig beskriver hvilke brannsikkerhetsmessige formål de enkelte preaksepterte ytelsene 
har kan man kartlegge risikonivået for valgt brannsikkerhetsstrategi og hvordan fravikene fra 
preaksepterte ytelser påvirker brannsikkerheten. Metoder for dette er beskrevet i (StandardNorge 2014) 
og (Nystedt 2011). Man vurderer altså valgt brannsikkerhetsstrategi mot funksjonskravene i forskriften 
(DiBK 2010). Hvilket nivå den analytiske brannprosjekteringen skal legges på bestemmes basert på 
denne kartleggingen, se Figur 12. Tabell 14 viser eksempel på en slik kartlegging for et bygg i 
brannklasse 3 med brennbar konstruksjon, der automatisk sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 12845 
tillegg F er installert som kompenserende tiltak.  
 
Tabell 14 
Eksempel på valgt brannsikkerhetsstrategi vurdert mot funksjonskravene i TEK10 (DiBK 2010) 
Formålet med 
brannsikkerhetstiltaket 
(linket til hovedbarrierene) 

Kompenserende tiltak (Tekniske bytter) 

Ekstra tiltak  Fjernet/redusert tiltak 

A1  A2  ...  R1  R2  ... 

Tiltak for å hindre antennelse                   

Tiltak for å hindre at brannen 
vokser 

Sprinkler EN 
12845 tillegg F 

      Brennbar 
konstruksjon 
eksponert 

     

Tiltak for å hindre spredning 
av røyk 

Sprinkler EN 
12845 tillegg F 

              

Tiltak for å hindre 
brannspredning i et bygg 

Sprinkler EN 
12845 tillegg F 

              

Tiltak for å hindre 
brannspredning til andre bygg 

Sprinkler EN 
12845 tillegg F 

              

Tiltak for å sikre rømning  Sprinkler EN 
12845 tillegg F 

              

Tiltak for å sikre tilgang for 
brannvesenet 

                 

Tiltak for å hindre at 
konstruksjonen kollapser 

                 

 
 
Der man har fjernet eller redusert et tiltak må man sørge for at tillagte eller økte tiltak dekker samme 
formål. Dersom det er stor spredning vertikalt tyder det på at tiltaket som er fjernet påvirker flere ulike 
brannsikkerhetstiltak, og dermed kan flere kompenserende tiltak være nødvendig. Det vil da være behov 
for en omfattende analyse. Er det ubalanse mellom totalt antall tiltak tillagt og fjernet i vertikal retning 
tyder det på at brannsikkerheten er redusert. Dersom det er ulikt antall fjernede tiltak og tillagte tiltak i 
horisontal retning må man passe på at tillagt tiltak dekker alle fjernede eller reduserte tiltak. 
Dersom man fjerner tiltak som påvirker mange barrierer må man være ekstra påpasselig med at tillagte 
tiltak er tilstrekkelig.   
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Når byggereglene ikke spesifiserer hvilke konkrete brannsikkerhetsmessige formål de enkelte 
preaksepterte ytelsene har må man resonnere seg fram til dette. Én preakseptert ytelse kan ha flere 
formål, for eksempel kan bredden på en rømningstrapp både være viktig for rømningstiden og for 
tilgjengeligheten for slokkemannskap. Figur 11 viser hvordan en preakseptert ytelse kan ha flere 
brannsikkerhetsmessige formål. 
 

 
Figur 11 
Sammenheng mellom preaksepterte løsninger og hvordan de påvirker ulike brannsikkerhetsformål 
(StandardNorge 2014) 
 
 
Ved brannprosjektering av bygg i brannklasse 3 med trekonstruksjoner vil ofte kvantitativ analyse være 
nødvendig for bæreevne og stabilitet, branncelleinndeling og overflater. 

14.2 Kvalitative vurderinger 
Det finnes flere analysemetoder som kan brukes i en analytisk brannteknisk prosjektering, og de 
kategoriseres i to grupper, kvalitative vurderinger og kvantitative analyser, se Figur 12. En kvalitativ 
vurdering inneholder logiske resonnementer og erfaringer, brannprøvinger etc. En kvalitativ vurdering 
alene kan derfor bare benyttes dersom fravikene fra preaksepterte ytelser er begrensede og bygget har 
ukomplisert design. Vurderingene kan baseres på statistikk, erfaringer, forsøk, FoU-rapporter og 
lignende. 

14.3 Kvantitative analyser 
Kvantitative vurdering må benyttes dersom fravikene er omfattende, bygget har komplisert design, nye 
løsninger brukes, flere tiltak blir påvirket og er kanskje avhengig av hverandre, eller foreslått design 
påvirker flere tiltak som skal hindre brann og røykspredning, og sikre rømning og redning. Eksempel på 
kvantitative analyser er deterministisk analyse, som er basert på brannscenarier, og probabilistisk 
analyse, som er basert på statistikk og sannsynligheter. I en deterministiske analyse vurderes 
konsekvensene et fåtall brannscenario vil ha, og sammenligner dem. Den probabilistiske analysen 
tallfester sannsynligheten for at et brannscenario skal inntreffe og hvilke konsekvenser det kan få, og 
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baseres blant annet på brannstatistikk og pålitelighet til ulike brannsikkerhetstiltak. På den måten kan 
man kalkulere risikoen for valgte løsninger. Valget mellom deterministisk eller probabilistisk analyse er 
hovedsakelig bestemt av hvor konservativ man kan være. Deterministisk analyse er som regel mer 
konservativ enn probabilistisk analyse. Men de bygger stort sett på same brannscenarier. 
Deterministiske analyser klarer ikke i like stor grad som probabilistiske analyser å sammenligne effekten 
av ulike tiltak, eller sammenligne scenarier der alle tiltak fungerer som forutsatt med scenarier der noen 
tiltak ikke fungerer som tiltenkt. 
 
Det er ofte behov for å kombinere deterministiske og probabilistiske metoder fordi det ikke finnes 
tilstrekkelig informasjon om sannsynligheter og konsekvenser for en probabilistisk analyse. 
 

 
Figur 12 
Analytisk brannteknisk prosjektering, analyser 
 
 
Når analysene er utført må det verifiseres at den alternative utformingen av byggverket tilfredsstiller 
kravene til brannsikkerhet gitt i TEK10 (DiBK 2010). Dette kan gjøres ved komparative analyser eller 
ved å verifisere at brannsikkerheten tilfredsstiller absolutte akseptkriterier, se Figur 12. Komparative 
akseptkriterier kan være både deterministiske og probabilistiske. For å kunne utføre en komparativ 
analyse må det finnes preaksepterte ytelser for bygget slik at analysebygget kan sammenlignes med et 
referansebygg der ingen løsninger fraviker fra preaksepterte ytelser. Brannsikkerhetsnivået for 
analysebygget må være minst like høyt som for referansebygget. En komparativ metode for verifikasjon 
av brannsikkerhet i byggverk er beskrevet i SN-INSTA/TS 950:2014 (StandardNorge 2014). 
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Absolutte kriterier er sjelden tilgjengelig for branntekniske analyser, men noen finnes, for eksempel 
tålegrenser for personer under rømning. 
Probabilistisk analyse skal alltid verifiseres ved komparativ analyse. 
 
Til slutt må man verifisere, altså bevise, at kravene i Byggteknisk Forskrift (DiBK 2010) er oppfylt. 
Dette kan gjøres ved at ulike egenskaper for analysebygget sammenlignes med absolutte kriterier, eller 
ved å sammenligne analysebygget med et referansebygg der alle løsninger oppfyller preaksepterte 
ytelser. 
  

15 Automatisk sprinkleranlegg som kompenserende tiltak i 
høye trebygg 

I dette kapittelet er det samlet kunnskap om hvordan sprinkleranlegg fungerer, påliteligheten, effekten og 
mulige kompenserende tiltak i ulike land. Sprinkleranleggene utløses ved brann på grunn av varme eller 
som en følge av utløst brannalarmanlegg, og vannet reduserer mengden varme, røyk og giftige gasser fra 
brannen. Sprinkleranleggets største oppgave er å redde liv, og plasseres derfor i deler av bygget der 
dødsbranner oppstår og kombinere alltid med røykvarsler/brannalarmanlegg. 
 
Hovedformålene ved brannsikringstiltak i et bygg er: 

- Sikkerhet for liv og helse 
- Unngå rask utvikling og spredning av brannen 
- Redusere skader på eiendom til et minimum. 
- Unngå skader på miljøet og uakseptable konsekvenser for samfunnet 

Sprinkleranlegg kan påvirke alle disse fire punktene i positiv retning. 
 
Noen av de viktigste fordelene ved å installere sprinklersystem i bygg: 

- Sprinklersystem kan kompensere for andre tiltak og dermed muliggjør bedre løsninger for det 
estetiske uttrykket og funksjonaliteten til bygget. 

- Tekniske bytter som blir muliggjort ved bruk av sprinklersystem kan gjøre bygget mer 
kosteffektivt. 

- Noen forsikringsselskap krever at bygget skal være sprinklet, andre kan gi betydelig redusert 
premium dersom bygget er sprinklet. 

- Et sprinklersystem kan redusere omfanget av skader på bygget etter brann betydelig. 
- Et sprinklersystem kan redusere omfanget av virksomhetsavbrudd forårsaket av brann.   

 
Det finnes hovedsakelig to typer sprinkleranlegg; anlegg for næringsvirksomhet, lager og lignende, og 
anlegg primært for boliger. I Norge brukes sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 12845 (StandardNorge 
2015) i næringsbygg og lager, mens NS-INSTA 900 (StandardNorge 2013) brukes i boliger. I USA 
brukes standarden NFPA 13 (NFPA 2016) i næringsbygg, og 13D (NFPA 2016) og 13E (NFPA 2016) i 
boliger. 
Forskjellen på sprinkleranlegg til næringsbygg og til boliger er blant annet at boligsprinkler krever lavere 
vannmengde og hvert sprinklerhode kan dekke større areal, i tillegg kan plastrør brukes. Men 
boligsprinkler er dimensjonert for å kontrollere en mindre brann under en begrenset tid i forhold til 
sprinkler for næringsbygg.  
 
Opplysningskontoret for Sprinkleranlegg, www.slokkeanlegg.no opplyser at å installere sprinkleranlegg i 
nye bygg koster mellom kr 200 og 300 per m² gulvflate. Sprinkleranlegg lekker ikke dersom de er riktig 
planlagt og montert, og det er derfor viktig å velge godkjente aktører. 
Det er ikke registrert omkomne i brann i sprinklede bygg i Norge! 
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15.1 Pålitelighet og effekt 
Sprinkleranlegg er ikke 100% pålitelige og effektive. Det finnes lite informasjon om erfaringer rundt 
pålitelighet og effekt for sprinkleranlegg i bygg i Norge, men i USA oppdateres statistikken med jevne 
mellomrom. Nedenfor er noe av litteraturen oppsummert. 
 
Arup har utarbeidet er rapport for British Automatic Fire Sprinkler Association om blant annet mulige 
tekniske bytter for sprinkleranlegg (Hedges and Ainley 2006). Rapporten omtaler hovedsakelig sprinkler 
for industri/næringsbygg, men har også et kapittel om boligsprinkler. I rapporten finnes data om 
vannskader og det er henvist til andre studier rundt pålitelighet og utløsninger uten brann. Vanlige myter 
om sprinkleranlegg er diskutert. 
 
I følge rapporten kan sprinkleranlegg redusere design brannscenariet, noe som igjen har følgende 
påvirkning: 

- Forlenge tilgjengelig tid til rømning og redning fordi det er mulig å oppholde seg inne i bygget 
lenger. 

- Mindre røykproduksjon som kan redusere behovet for røykventilasjon. 
- Lavere temperatur i røyken som igjen kan redusere behovet for brannmotstand i vinduer mot 

atrium og lysbrønner. 
- Strålingen fra brannen blir lavere, noe som kan tillate lavere beskyttelse av rømningsveier. 

 
Effekten av et sprinklersystem vil være avhengig av: 

- Størrelsen på brannen 
- Type sprinklersystem 
- Typen og plasseringen av sprinklerhoder 
- Geometrien i bygget/branncellen 
- Type brannlast (hva som brenner) og dens geometri og oppbygning 
- Om brannlasten er beskyttet eller ikke. 

 
Sprinklersystemets påvirkning på brannen kan være: 

a) Sprinklersystemet reduserer varmeavgivelseshastigheten til null, og brannen slukker. 
b) Sprinklersystemet stanser økningen av varmeavgivelseshastigheten, og brannen fortsetter å 

brenne på et konstant nivå. 
c) Brannen fortsetter å øke, men saktere enn før sprinkleranlegget utløste 
d) Sprinklersystemet fungere ikke som tiltenkt og brannen fortsetter å vokse ukontrollert. 

 
Årsaken til hendelsene c og d kan være: 

- Vanntilgangen er ikke som forutsatt, på grunn av for eksempel trykkreduksjon fra vannkilden, 
lekkasjer i bygget, vannet er stengt av på grunn av vedlikehold/reparasjon. 

- Branntilløpet med omgivende brennbart materiale er beskyttet mot vannet fra sprinkleranlegget, 
for eksempel om brannen starter under et bord. 

- Sprinklersystemet er ikke dimensjonert for det aktuelle tilfellet. For eksempel kan 
brannbelastningen være større enn hva sprinkleranlegget har kapasitet til å slukke, eller 
plasseringen av sprinklerhodene kan forårsake forsinket respons (sprinklerhodene er plassert for 
høyt over brannen). 

 
Sprinklersystemet påvirkning på brannen, punkt a, b, c og d, er vist i Figur 13. 
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 Figur 13. Sprinklersystemers påvirkning på brann (Hedges and Ainley 2006) 
 
 
Et sprinkleranlegg som utløses raskt etter brannstart har størst mulighet for å slukke brannen. Men tid før 
utløsning av sprinklersystemet er blant annet påvirket av hvor raskt brannen vokser. En rasktvoksende 
brann vil utløse systemet tidligere enn en saktevoksende brann. I rapporten er det gitt noen dataprogram 
som kan brukes til å estimere hvor lang tid det vil ta før sprinklersystemet utløses og simulere effekten 
sprinkler har på brann. 
 
I henhold til Norsk brannvernforening, www.brannvernforeningen.no, finnes det rundt 30 000 
sprinkleranlegg i Norge, men bare rundt 5% av disse kontrolleres hvert år av godkjente kontrollører. 
Regelverket rundt kontrollene må bli strengere og håndheves strengere for å oppnå bedre kvalitet på 
sprinkleranleggene. 
 
Statistikk fra USA viser at det er liten forskjell på antall skadde per 1000 branner i bygg av ubrennbare 
eller brennbare konstruksjoner med sprinkleranlegg (Maxim, Plecas et al. 2013). Statistikken viser et 
lavere antall skadde i bygg med brennbar konstruksjon enn ubrennbar konstruksjon. I bygg uten 
sprinkleranlegg er det flere skadde, men også her er det flest skadde i bygg med ubrennbar konstruksjon.    
 
I rapporten U.S. experience with sprinklers (Hall 2013) er de nyeste erfaringene med sprinkleranlegg fra 
USA oppsummert, med statistikk fra 2007-2011. Branner i bygg under oppføring, branner så små at 
sprinkleranlegget ikke utløste og branner i bygg eller områder av bygg uten sprinkleranlegg er ikke tatt 
med.  
 
I henhold til rapporter fra branner var sprinkleranlegg installert i: 
63% i høye kontorbygg 
57% i helseforetak som sykehus, sykehjem, klinikker og legekontor 
53% i fengsel 
53% i studentboliger og brakker 
52% i hotell og motell 
51% i terminaler for passasjerer 
48% i bygg for produksjon 
47% i høye boligblokker 
36% i skoler, høyskoler og universitet 
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24% i forretningslokaler og kontor 
23% i forsamlingslokaler 
6% i boliger. 
 
Våtanlegg var installert i 88% av byggene, mens tørranlegg var installert i 9%. De siste 3% av byggene 
hadde andre typer automatiske slokkeanlegg.  
 
Sprinkleranleggene utløste i 91% av alle brannene som var store nok til å utløse anlegget, ekskludert 
bygg under konstruksjon og bygg uten sprinkleranlegg i området der brannen startet. Og anleggene 
fungerte effektivt i 96% av tilfellene der de utløste. Det gir en resulterende effektivitet på 87% for 
våtanlegg og tørranlegg til sammen. Våtanlegg alene fungerte effektivt i 89% av brannene. 
 
Årsakene til at sprinkleranleggene ikke utløste i 9% av brannene er vist i Figur 14 nedenfor. Og grunner 
til at noen anlegg ikke fungerte effektivt er vist i Figur 15 nedenfor. Definisjonen for når et anlegg 
fungerer effektivt er ikke klar. Statistikken er basert på informasjon fra hendelsesrapporter fra 
brannvesen og politi, derfor er definisjonen ofte subjektiv. Effekt er ofte basert på om sprinkleranlegget 
kontrollerer brannen på startstedet eller hindrer spredning ut av startbranncellen. 
 
I byggene med våtanlegg utløste bare 1 eller 2 sprinklerhoder i 88% av brannene, mens for tørranlegg 
utløste bare 1 eller 2 sprinklerhoder i 73% av brannene. 
 
I boliger reduserte faren for tap av liv med 83% der sprinkleranlegg (våtanlegg) var installert, 
sammenlignet med bygg uten sprinkleranlegg. Direkte skader på eiendom ble redusert med 69% i bygg 
med sprinkleranlegg (våtanlegg) installert. Statistikken viser også en nedgang på hele 65% for skader på 
brannmannskap. 
 

 
 
Figur 14. Grunner til at sprinkleranlegg ikke utløste, altså 9% av brannene (Hall 2013). 
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Figur 15. Grunner til at sprinkleranlegg ikke fungerte effektivt, altså 4% av brannene der de utløste (Hall 
2013). 
 
 
I (Williams, Fraser-Mitchell et al. 2005) er det gjort studier på hvor effektive sprinkleranlegg er i å 
redusere antall døde og skadet i brann, redusert behov for redninger av personer i bygg ved brann, og 
reduserte skade på verdier. De så på statistikk fra flere ulike bygningstyper, og antok at effektiviteten for 
sprinkleranlegget var likt uansett type bygg. Resultatene er vist i Tabell 15. Statistikken viste også at det 
oppstod flere dødsfall og personskader i større branner enn i små. Størrelsen av brannene var målt i 
kvadratmeter av skadet område. Ved å hindre brannen i å bli stor reduseres altså risikoen for dødsfall og 
skader. 
 
Tabell 15. Effektivitet av sprinkleranlegg målt i skadeomfang 

Risiko  Reduksjon  

Antall døde  70%   ± 15% 

Antall skadde  30%   ± 15% 

Antall redninger av personer  35%   ± 15% (for leiligheter 50%) 

Gjennomsnittlig skade på verdier  50%   ± 15% 
 
 
I dette prosjektet er det også utført en kost-nytte analyse, som konkludere med at: 

- Boligsprinkler er ikke kosteffektivt i de fleste boliger, men  
- Boligsprinkler er trolig kosteffektivt i pleiehjem/sykehjem og lignende. 
- Boligsprinkler er trolig kosteffektive i høye boligblokker, dvs. 11 etasjer og høyere. 

 
I prosjektet ble det også utført noen brannforsøk av leveligheten ved brann i rom med eller uten 
sprinkler, utført i et to-etasjers bygg med en treromsleilighet med innredet loft. Funnene viste at i bygg 
med sprinkler ville ingen dødsfall finne sted i rommet der brannen startet, mens i bygg uten sprinkler var 
forholdene i rommet ulevelige. I bygget med sprinkler ville heller ingen dø i de andre rommene selv om 
døren til brannrommet var åpen. Uten sprinkler var forholdene i de andre rommene også ulevelige. 
I forsøkene fant de også at sprinklersystemet hadde ingen effekt på sikten i rommene. Ved saktevoksende 
branner ble forholdene i rommene ulevelige også i bygg med sprinklersystem installert, fordi brannene 
produserte veldig mye røyk ved lave temperaturer. 
 
Rapporten (Adolfsen 2003) oppsummerer en undersøkelse av kvaliteten på 150 tilfeldig valgte 
sprinkleranlegg i Norge. Resultatene er nedslående da 92% av anleggene ikke tilfredsstiller 
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minimumskravene i regelverk som var gyldig på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Til 
sammenligning viser en tilsvarende dansk undersøkelse at 48% av anleggene i Danmark er feilfrie. 
Danskene har også dokumentert en pålitelighet på 98,3% på sine sprinkleranlegg. Amerikansk statistikk 
viser en pålitelighet på 95%. 
 
Sprinkleranleggene som ble kontrollert var installert bygninger av ulik bruk, med følgende fordeling: 

- Produksjon 27,3% 
- Lager 24,7% 
- Kjøpesenter 20,0% 
- Kontor 12,7% 
- Hotell/overnatting 2,7% 
- Sykehus/sykehjem 1,3% 
- Helseinstitusjon 0,7% 
- Annet 10,7% 

 
Av bygningene var 51,3% delsprinklet, noe som i 2003 ikke var tillat i henhold til Forsikringsbransjens 
Godkjenningsnemnd, men var delvis tillatt i regelverket. I byggene som var delsprinklet hadde 49,4% 
mangler i brannskillet mellom sprinklet og ikke-sprinklet del. Hele 32,9% har ikke egenkontroll av 
anleggene, og bare 53,3% av gjengangerfeilene blir rettet etter kontroll. Gjengangerfeil er her betydelige 
feil som feil som opptrer i påfølgende kontroller. 
 
Granskningen etter brannen i et rehabiliteringssenter i Tysvær kommune natt til 2. september 2014 viste 
at sprinkleranlegget løste ut og hindret brannen i å spre seg (DSB/DiBK 2015). Beboerne trengte 
assistanse for å komme seg i sikkerhet og sprinkleranlegget sikret tilstrekkelig tid til å evakuere 
beboerne. I tillegg bidro sprinkleranlegget til at bygningen ikke ble totalskadd, og hindret dermed store 
økonomiske tap. 

15.2 Sprinkleranlegg som kompenserende tiltak – Tekniske bytter 
Multiconsult har utarbeidet en rapport på oppdrag fra DiBK (Sorthe, Bjelland et al. 2015), med 
vurderinger rundt mulige reduksjoner av tiltak ved installasjon av sprinkleranlegg. De foreslår blant 
annet at veiledningen kan tillate større bruttoareal per etasje for barnehager, redusert brannmotstand for 
trapper, flere undervisningsrom, kontor eller salgslokaler i samme branncelle, redusert brannmotstand for 
vinduer mot utvendig rømningsvei, innvendige overflater og kledninger på vegg, samt utvendige 
overflater og kledninger kan ha redusert brannteknisk klasse. Rapporten omtaler også ytelser det kan 
være aktuelt å redusere basert på en nærmere vurdering. Blant annet nevnes her bruk av brennbare 
konstruksjoner i brannklasse 3 i bygg med inntil 8 etasjer, når det samtidig stilles krav til størrelsen på 
branncellene, overflate og kledninger. Det foreslås også reduserte krav til innvendige overflater og 
kledninger, samt utvendig overflate for bygg i risikoklasse 6 i byggverk der det ikke er behov for 
assistert rømning. 
 
Ved bruken av sprinkleranlegg som teknisk bytte er det først og fremst påliteligheten til 
sprinkleranlegget som er avgjørende (Östman 2012). Når sprinklersystemet virker trengs få andre tiltak 
for å oppnå nødvendig brannsikkerhet. Å bestemme hvilket nivå de øvrige brannbeskyttelsestiltakene må 
ha med tanke på en situasjon der sprinklersystemet ikke fungerer som tiltenkt, er en stor utfordring. 
Risikoanalyser kan være gode verktøy for å bestemme dette. I risikoanalyser vurderes sikkerheten ved å 
se på sannsynligheten for og konsekvensen ved ulike hendelser og scenarier. Risikoanalyser kan være 
kvalitative, scenariebasert eller kvantitative, og man kan kombinere ulike metoder. 
 
En oppsummering av svensk forskning om boligsprinkler finnes i (Östman, Nystedt et al. 2013) og 
(Nystedt, Strömgren et al. 2012). Boligsprinkleranlegg er ikke alltid prosjektert og verifisert med tanke 
på bruken av bygget, noe som kan ødelegge tillitten til sprinklersystemet. I USA begynte de å bruke 
boligsprinkler på starten av 1970-tallet. De har gode erfaringer med boligsprinkler; praktisk talt ingen 
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mennesker har omkommet på grunn av brann i en sprinklet bygning. Påliteligheten for anleggene er 90-
95%, og vannskadene er få. 
Boligsprinkler har positiv effekt på flere av egenskapene ved brann som blir stilt krav til i byggereglene; 
rømnings- og redningstid, utvikling og spredning av brann, røyk og branngasser, bæreevne, spredning av 
brann til andre brannceller eller andre bygg. 
Boligsprinkler kan derfor åpne for bruk av andre løsninger enn de preakseptertet, og redusere omfanget 
av andre tiltak som ellers må til for å oppnå nødvendig brannsikkerhet. I Sverige har man kommet frem 
til at følgende lettelser kan innføres enkeltvis ved installasjon av boligsprinkler i boliger: 

- Brennbar fasade i mer enn to etasjer. 
- Reduserte krav om beskyttelse mot flammespredning via vindu i samme bygg. 
- Reduserte krav til innvendige overflater. 
- Økt avstand til rømningsvei. 

 
Noen andre tekniske bytter er også mulige, men de krever analytisk dimensjonering for å verifisere 
nødvendig sikkerhetsnivå: 

- Reduserte krav til beskyttelse mot brann- og røykspredning i ventilasjonssystem. 
- Redusert brannmotstandsklasse for brannskillende/bærende bygningsdeler. 
- Reduserte krav til overflater i rømningsveier. 
- Mindre avstand mellom bygg. 

 
Men for å kunne bruke boligsprinkler som kompenserende tiltak må det stilles høyere krav til bl.a. 
vannkildens pålitelighet og kapasitet, samt verifisering, dokumentasjon og kontroll av valgt 
brannstrategi.  
 
Lund og SP har gjort noen case-studier for hvordan ulike tekniske bytter påvirker brannsikkerheten i 
bygg (Nystedt and Östman 2012). Brannsikkerheten er verifisert ved kvalitativ analyse, scenarioanalyse 
og kvantitativ analyse. Resultatene viser at sprinklersystemer gjør begrensningen av branners utvikling 
og spredning mye mindre avhengig av brannvesenets innsats. Brannsikkerheten i et bygg med 
sprinkleranlegg er betydelig bedre enn for et bygg uten sprinkler. Dette er grunnlaget for at man på noen 
områder kan bruke løsninger med lavere ytelser enn de pre-aksepterte. 
 
I Storbritannia er følgende tillatt for noen spesifiserte typer bygg ved installasjon av sprinkleranlegg 
(Hedges and Ainley 2006): 

- Økt størrelse på brannceller 
- Redusert brannmotstand i branncellebegrensende bygningsdeler 
- Redusert antall brannmannsheiser 
- Redusert avstand mellom bygg 

 

15.3 Annen litteratur om sprinkleranlegg 
Nordic Sprinkler Research Group har utarbeidet en kunnskapsdatabase for litteratur om sprinklersystem 
(Sprinkler Performance Knowledge Base) (Jensen and Haukø 2010). Her har de samlet og kategorisert 
litteraturen som var tilgjengelig i 2010. Egenskapene de har samlet litteratur om er: 

- Evnen til å beskytte menneskeliv 
- Evnen til å slukke eller kontrollere brannen, og minimere skadene på eiendom  
- Evnen til å fungere som kompenserende tiltak ved fravik fra pre-aksepterte løsninger 
- Pålitelighet: sannsynligheten for at sprinklersystemet fungerer som forutsatt ved brann 
- Kostnad  

 
Litteraturen er kategorisert i 5 grupper: 

A. Kilder som dokumenterer ytelsen – redusert fare for menneskeliv og eiendomstap 
B. Kilder som dokumenterer ytelsen – pålitelighet 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

83 av 120

 

C. Standarder og lover/regler/forskrifter som spesifiserer tekniske bytter eller ytelseskriterier for 
sprinklersystem 

D. Litteratur om ytelser for sprinklersystem, kost-nytte-effekt eller tekniske bytter med 
sprinklersystem 

E. Diverse litteratur relevant for egenskaper for sprinklersystem  
 
Litteraturen i kategori A og B er hovedsakelig branntester som er utført i full skala. 
 
I hovedtabellen i denne rapporten er noen resultat og konklusjoner fra branntester funnet i litteraturen 
oppsummert. Flere av testene viser at det er vanskelig å få kontroll over skjulte branner (f.eks. branner 
som starter under et bord) og branner i TV-apparat med sprinkleranlegg. Brannprøvingen av Moholt 
50/50 (Hox 2015) viste også at boligsprinkler ikke klarte å slukke en brann som startet under et bord, 
men sprinkleren klarte å hindre overtenning. Flere av testene viste også at delvis eller helt skjulte 
sprinklerhoder fungerer dårligere enn fullt synlige. Noe av litteraturen listet i tabellen rapporterer tester 
for sammenligning av ulike sprinklersystem, og kost-nytte effekt av sprinkleranlegg. Pålitelighet, 
statistikk. 
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Del 5 – KUNNSKAP OG FORSKNING 

16 Håndbøker 
Det finnes en del håndbøker og andre kilder for hvordan man kan oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet i 
høye bygg med trekonstruksjoner. Noen er veldig generelle, mens andre gir konkrete løsninger. Disse 
håndbøkene og standardene gir metoder for å bestemme konstruksjonsstabilitet, bæreevne, brannskillende 
egenskaper, branndynamikk og brannforløp. 
 
Europa 
Technical Guide for the Design and Construction of Tall Wood Buildings in Canada, FPInnovations, 
Quebec, Canada (Karacabeyli and Lum 2014) 
Brandsäkra Trähus version 3, SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt, Stockholm, Sverige (Östman 2012). 
Mye er likt med (Östman 2010). Disse to bøkene fokuserer ikke spesielt på høye trebygg, men gir blant annet 
metoder for beregning av brannskillende bygningsdeler, redusert tverrsnitt og redusert bæreevne. Samarbeid 
mellom SP Trätek i Sverige, ulike forsknings og universitetsmiljø i Europa, og de baltiske landene. 
Fire Safety in Timber Buildings – Technical Guideline for Europe, SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt, 
Stockholm, Sverige (Östman 2010) 
Fleretasjes trehus, Håndbok 51, Hefte 3: Brann (Stenstad 2003) 
Multi-storey timber frame buildings, BRE and TRADA Technology, (Grantham, Enjily et al. 2003) 
 
I tillegg gir EN 1995-1-2 (CEN 2004) metoder for å beregne forkullingsdybde og redusert tverrsnitt på grunn 
av branneksponering, mens EN 1995-1-1 (CEN 2004) gir metoder for å bestemme bæreevnen for det 
reduserte tverrsnittet. 
 
Nord-Amerika 
CLT Handbook, kanadisk utgave (Gagnon and Pirvu 2011) 
CLT Handbook, USA utgave (Karacabeyli and Douglas 2013) 
Disse to håndbøkene fra Nord-Amerika omfatter mange ulike aspekter og egenskaper for blant annet høye 
konstruksjoner av CLT, inkludert brann. 
 
Techincal Guide for the design and construction of tall wood buildings in Canada, FPInnovations 2014 
(Karacabeyli and Lum 2014). Dette er en teknisk veileder for design og bygging av høye trebygg. Veilederen 
bruker alternative løsninger for å oppnå brannsikkerhet på samme nivå som de preskriptive ytelsene i 
byggereglene, og diskuterer anbefalinger om redundancy (designe konstruksjonen med overkapasitet for å 
tillate noe forkulling) og robusthet. 
 
SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (Dinenno, Drysdale et al. 2015) 
Calculating the fire resistance of exposed wood members (AWC 2016) 
 
Australia og New Zealand 
Structural design for fire safety (Buchanan 2001) 
Timber Design Guide (Buchanan 2011) 
I Australia har de en serie tekniske dokumenter som gir funksjonsbaserte løsninger for høye bygninger med 
konstruksjoner av CLT. De inkluderer også noen løsninger for fasader og innvendige kledninger. 
http://www.woodsolutions.com.au/  
 
 
Andre kilder til metoder for beregning av stabilitet og bæreevne for trekonstruksjoner, for eksempel (Frangi 
and Fontana 2010) 
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Mange av disse kildene diskuterer fremgangsmåter for funksjonsbasert design av høye trebygg. I tillegg 
finnes det mange kilder med oppsummeringer av de ulike egenskapene og metodene for å bestemme disse. 
Og det finnes mange websider fra ulike interessenter og foreninger som samler mye informasjon. Noen av 
disse er listet opp i kapittel 28.  
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17 Forskningsmiljøer 
Tabell 16 viser en oversikt over flere miljøer som forsker på brannegenskapene til trekonstruksjoner og hvordan man kan oppnå tilfredsstillende 
brannsikkerhet. Listen er ikke komplett. 
 
Tabell 16. Oversikt over ulike forskningsmiljøer som jobber med trekonstruksjoner og brannegenskaper. 

Institutt  Sted  Beskrivelse  CLT  Storskala  Småskala  Analyser 
konstruksjon

Rømning  Fasader 

SP Fire Research AS 

 

Trondheim, 
Norge 

Brannprøvingslaboratorium. 

Brannprøving, stor‐ og små‐
skala 

Utfører en del forskning for 
DiBK og DSB.  

Lite forskning på 
trekonstruksjoner. 

CLT 

X  X  X  X    X 

Fire Research, SP 
Sveriges Tekniske 
Forskningsinstitutt 

Stockholm og 
Borås, Sverige 

Brannprøving, stor‐ og små‐
skala 

CLT (Schmid, Just et al. 2015) 

X  X  X      X 

Universitet i Lund  Lund, Sverige    X      X     

ETH Zürich  Sveits  CLT  X  X  X  X     

Dept. of Civil and 
Environmental 
Engineering, 
Carleton University 

Ottawa, 
Canada 

Brannprøving, stor‐ og små‐
skala 

CLT, brennbar vs ubrennbar 
konstruksjon 

X  X  X       

Dept. of 
Architecture and 
Urban Planning, 
University of Sassari

Alghero, Italia  CLT  X           

University of Trieste Trieste, Italia  CLT    X         

CNR Ivalsa Trees  San Michele  CLT  X  X         
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and Timber 
Institute 

all'Adige, Italia 

BRE  Watford, UK  TF2000 programmet 

Storskala brannforsøk 

Rømning i tretrapp 

  X      X   

Technical University 
Munich (TÜM) 

München, 
Tyskland 

Brann i fasader ‐ 
Litteraturstudie 

X          X 

University of 
Canterbury 

Canterbury, 
New Zealand 

  X  X  X  X  X   

National Technical 
University Athens 

Hellas 

 

Forsøk    X        X 
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18 Litteraturstudier, State‐of‐the‐Art og statistikk 

18.1 State‐of‐the‐Art 
Barber og Gerard (Barber and Gerard 2015) har laget en kunnskapsoversikt der de peker ut hvilke tema 
innenfor brannsikkerhet i høye trebygg det trengs mer kunnskap om. De har gjort en litteraturstudie på 
temaene massive trekonstruksjoner, knutepunkt/sammenføyninger, CLT konstruksjoners bidrag til 
brannutviklingen, travelling fires, håndbøker og veiledere for fleretasjes trebygg. Basert på dette har de 
avdekket noen områder der kunnskap mangler: 

- Brannprøving på systemnivå, de fleste brannforsøk er utført på enkeltelement eller små rom. 
- Brannprøving med naturlig brannforløp. 
- Brannprøving av samvirkekonstruksjoner. 
- Knutepunkt mellom komponenter av tre og samvirkekonstruksjoner. 
- Delaminering av lameller under brann. 
- Gjennomføringstettinger. 
- Trefasader. 
- Skjulte hulrom. 
- Eksponert tre og dets bidrag til brannen. 
- Fullstendig utbrenning av brannrommet vs. selvslokking. Når brenner rommet helt ut, og hvordan 

må forholdene være for at selvslokking kan skje. 
- Kommunikasjon om risikoer og løsninger. 

 
Brandsskyddslaget og SP Trä i Sverige har undersøkt den branntekniske dokumentasjonen for 22 boligbygg 
og 4 andre, og bedømt kvaliteten på dokumentene (Wahlsten, Schmid et al. 2012). Retningslinjer for hvordan 
dokumentasjonen skal være er også gitt. Dokumentasjonen de har gått gjennom og bedømt viser at kvaliteten 
på dokumentene er dårlig, og at årsaken ofte er mangel på kunnskap. De påpeker mange punkter der 
dokumentasjonen og dermed også løsningene er utilfredsstillende. 

18.2 Statistikk 

18.2.1 Hvorfor blir noen branner store? 
Statistikken viser at det oppstår mange små branner i Norge på et år. Brannvesenet rykket totalt ut til 2717 
bygningsbranner i 2015. 
Norsk brannvernforening har laget oversikt over noe brannstatistikk, blant annet har de sett på situasjonen 
ved brannvesenets ankomst til en brann. http://www.brannvernforeningen.no/Brannstatistikk/Situasjonen-
ved-brannvesenets-ankomst. 
 
Figur 16 viser at i 13% av boligbrannene er objektet overtent ved brannvesenets ankomst. Det kan da være 
vanskelig for brannvesenet å få kontroll på brannen, og den kan spre seg og bli stor. I 36% av tilfellene er det 
brann i deler av objektet, og da har brannvesenet bedre forutsetninger for å få kontroll på brannen og hindre 
at den sprer seg til andre deler av bygget eller til andre bygg.  
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Figur 16. Situasjonen ved brannvesenets ankomst (Kilde: Norsk brannvernforening) 
 
 
Hvorfor store branner har "fått lov" til å bli store er derfor viktig å finne svar på. I denne sammenheng er det 
spesielt viktig å finne ut om konstruksjonsmaterialet kan ha påvirkning på dette. I en artikkel på www.nrk.no 
er blant annet Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal brann- og redningstjeneste, intervjuet om hva han mener er 
grunne til at noen branner blir store. https://www.nrk.no/norge/_-kan-fore-til-storre-branner-1.11531776, 
10.02.2014. Botnen mener brannvesenene ikke er godt nok forberedt når store branner skjer, og at det er 
behov for mer opplæring. I 2012 manglet 42% av deltidsmannskaper grunnopplæring, og 12% av de manglet 
grunnopplæring i ledelse. I tillegg finnes det ikke system for erfaringsutveksling mellom kommuner og 
brannvesen, slik at en hendelse må skje mange ganger for at alle skal ha lært av den. På grunn av dette kan 
branner bli større enn nødvendig. 
 
I sin masteroppgave skrevet ved NTNU har Markus Johansen prøvd å finne ut hvorfor store branner blir 
store ved å se på brannskadestatistikk fra Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) (Johansen 2011). Statistikken viser antall innmeldte branner og brannskadebeløp, og baserer seg på 
erstatning etter brann (inkludert brannavbrudd på maskiner) for både bygninger, inventar og løsøre. 
Statistikken de har sett på er hentet fra årene 2000-2009, og skiller mellom boligbygninger og bygninger for 
næring og erverv. Undersøkelsene viste at i årene 2007, 2008 og 2009 stod branner med erstatningsbeløp på 
over 5 mill. kroner for over 40% av de totale erstatningsutbetalingene. Selv om bare rundt 15% av brannene 
var relatert til næringsvirksomhet, stod de for over 30% av erstatningsutbetalingene. Det er altså i hovedsak 
de store brannene som utgjør forsikringsutbetalingene, og skadepotensialet per brann for næringsbygninger 
er mye høyere enn for boligbygninger. "Store branner" er her definert som branner med 
erstatningsutbetalinger på mer enn 20 millioner norske kroner. 
I perioden 2000 til 2009 har i snitt 79% av de store brannene oppstått i næringsbygg, 19% i blokk/leilighet, 
1% i rekkehus og 1% i enebolig. De fleste av de små brannene oppstår som regel i boliger, mens flesteparten 
av de store brannene starter i lager og produksjonslokaler.  
Hovedkonklusjonen er at man vet for lite om hvorfor store branner blir store, og dermed også hvorfor små 
branner forblir små. Og at det vil være stor samfunnsnytte i å forbedre risikostyring og læring gjennom 
systematiske årsaks- og hendelsesanalyser av store branner. Andre ting statistikken viste var at: 

- Det er mer sannsynlig at en brann i næringsbygg blir stor, enn at en brann i boligbygg blir stor. 
o Årsakene til dette er blant annet størrelsen på bygget, størrelse på brannceller, inventar og 

lager, og bruken av bygget. 
- Bruken av sikkerhetstiltak er begrenset i bygg der store branner oppstår. 

o Brannsikring, vedlikehold av sikringstiltak og opplæring i brannsikkerhet blir ikke prioritert. 
- De fleste byggene der store branner oppstår har ikke automatisk slokkeanlegg. Slikt anlegg var bare 

installert i 1 av 6 bygninger der store branner oppstod. 
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Johansen viser til at 79% av de store brannene oppstår i næringsbygg, og at flesteparten av de igjen starter i 
lager eller produksjonslokaler. Kjennetegn for lager og produksjonslokaler er at her oppbevares store verdier 
og kostbart utstyr, samtidig som det ofte er store brannceller og forsikringen også dekker avbrudd i 
virksomheten. Det er derfor ikke overraskende at mange store branner oppstår her når definisjonen på store 
branner er erstatningsutbetalingene. I boliger vil det være mindre verdier. 
Altså, de store brannene oppstår der det lages store verdier, er mye brennbart (utenom konstruksjonen) og 
store brannceller. Og bare 16% av bygningene hadde installert automatisk slokkeanlegg. 

18.2.2 Brannsikkerhet i høye bygg med trekonstruksjoner  

I en studie utført av SP i Sverige er antall branner i moderne trebygg (Eriksson, Nord et al. 2016). 
Definisjonen på moderne trebygg som er brukt her er flermannsboliger med mer enn to etasjer, der 
konstruksjonen er av tre og er oppført i henhold til Boverkets byggregler 1994 eller senere. Studentboliger og 
omsorgsboliger er også inkludert. Totalt er 10 264 boliger fra 188 byggeprosjekt bygget i perioden 1994-
2014 med i studien, noe som utgjør ca. 95% av alle leiligheter i denne typen bygg. Informasjon om branner i 
de aktuelle byggene er innhentet fra entreprenørene, i tillegg er 19 andre branntilfeller avdekt. Informasjon 
fra Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om branner som redningstjenesten har rykket ut på er 
også innhentet. Totalt er informasjon om 22 branner studert: 

- 3 i frittliggende søppelboder 
- 8 tørrkokinger på komfyr, med utrykning. Ingen brann 
- 7 branner som ikke har spredt seg ut over startobjekt 
- 2 branner i startbranncelle; kjellerbod og hall 
- 2 branner med spredning utenfor startbranncellen; dør fra leilighet til korridor stod åpen i det ene 

tilfellet, og tørrkoking som spredte seg til loft og videre, i det andre tilfellet. 
 
Trekonstruksjonen har altså bare innvirket på brannen i ett av tilfellene, det siste. Brannen er grundig 
etterforsket, og resultatene viser dårlige detaljløsninger og kontroll. Ingen av brannene har ført til dødsfall, 
men i to av brannene er det rapportert personskader på grunn av røyk.  
Basert på at denne typen leiligheter som er omtalt i denne studien utgjør 0,15% av alle leiligheter i 
flermannsboliger i Sverige, ville forventet antall branner vært 73, mens det bare er rapportert 22. Dette er 
ikke helt uventet ettersom det her er snakk om relativt nye bygg, men det finnes ikke informasjon om branner 
fordelt på byggets alder som man kan sammenligne med. 
 
Ved Lunds Tekniska Högskola er det utført en studie på årsakene til at branner i flermannsboliger sprer seg 
(Coxner and Wikland 2014). I Sverige ble byggereglene endret i 1994, og nye funksjonsbaserte regler gjorde 
det mulig å bygge høye bygg med brennbare konstruksjoner. Samtidig melder nå forsikringsselskapene at 
forsikringsutbetalingene på boliger øker. I rapporten er det undersøkt om det er en sammenheng her, og i 
tillegg er årsakene til brannspredning undersøkt. De vanligste årsakene til spredning av branner er: 

- Via dør; satt åpen av beboer, åpnet av redningstjenesten eller utettheter 
- Fra vindu til vindu vertikalt 
- Via takfot 
- Via ventilasjon 
- Annen spredning forårsaket av konstruksjonsløsninger; byggefeil, dårlig vedlikehold, byggematerial 

 
I studien er alle branner i flermannsboliger som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har registrert 
og gransket, blitt undersøkt. Totalt gjelder dette 113 branner fra 2005 til 2014. Brannspredning var rapportert 
i 75 av brannene, som ble analysert videre. 
 
Fordelingen av årsakene til brannene er vist i Figur 17. 
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Figur 17. Fordeling av årsaker til brannspredning for de 75 brannene (Coxner and Wikland 2014) 
 
 
Av figuren ser man at bare 16% av brannene spredde seg på grunn av konstruksjonsløsninger, mens 60% 
spredde seg som følge av at døren var åpen eller utett. I 6 av de 75 brannene var årsaken til spredning 
byggefeil, og i 4 av brannene er dårlig vedlikehold årsaken. I fem av brannene har materialvalg påvirket til 
brannspredning. Av disse var det trekonstruksjon i 3 og plastisolasjon i 2, som bidro til brannspredningen. 
Branner der konstruksjonen eller takfot medvirker til brannspredningen blir oftere store enn de andre 
brannene, og sannsynligheten for spredning til flere enn én branncelle er større enn for de andre årsakene. 
Branner i konstruksjonen er vanskelige å slokke, og branner i takfot sprer seg ofte til loftet og videre på 
grunn av mangel på branncelleinndeling på felles loft. Spredning på grunn av trekonstruksjon skjedde altså 
bare i 2,6% av de 113 brannene som ble undersøkt. Det påpekes at det her bare er årsakene til 
primærspredningen som er studert, og at materialvalget kan ha større innvirkning på videre brannspredning. 
Et interessant funn er at åpne dører ikke fører til store branner og spredning. Mye av branngassene ventileres 
ut dørene, men brannspredningen skjer i andre retninger.  
 
 
Norges byggforskningsinstitutt (NBI) (Stenstad 1998) utførte en vurdering av brannsikkerheten i 
boligbygninger med 3-6 etasjer basert på statistikk og erfaringer fra branner hovedsakelig fra USA. Noen av 
konklusjonene var: 

- Brennbare bærekonstruksjoner innebar økt sannsynlighet for antennelse som kan føre til 
bygningsbrann sammenlignet med en bygning med ubrennbare konstruksjoner. 

- Brannspredningen blir mer omfattende i bygninger med brennbare konstruksjoner. Spredning til mer 
enn én etasje oppstod 5 ganger oftere med brennbare konstruksjoner enn med ubrennbare. 

- Dødsbrannrisikoen synes å være høyere i bygninger med brennbare konstruksjoner. 
- Automatisk deteksjon av brann reduserer dødsbrannrisikoen med 50%. 
- Det er ikke registrert omkomne i bygg med sprinkleranlegg. 

Basert på disse konklusjonene trekkes også slutningen om at funksjonskravet i de norske byggereglene, om 
at konstruksjoner i bygninger med mer enn 4 etasjer må bevare stabilitet og bæreevne igjennom et fullstendig 
brannforløp, er riktig. 
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Det påpekes at konstruksjonene er noe annerledes enn de som blir brukt i Norge. Og de fleste bygg med flere 
enn 4 etasjer bygges i dag med mer robuste konstruksjoner enn de som ofte var brukt i Nord-Amerika på den 
tiden rapporten fra NBI ble skrevet. 
 
Buchanan oppsummerer fra andre internasjonale rapporter og håndbøker at godt planlagte og prosjekterte 
trebygg kan ha veldig god brannsikkerhet (Buchanan 2015). Brannsikkerheten må tas vare på i alle faser, 
også byggefasen. Og alle aktuelle brannscenarier må vurderes. Automatiske sprinkleranlegg er anbefalt i alle 
høye bygg, uansett konstruksjonsmaterial. Brannscenarier der sprinkleranlegget ikke fungerer og 
brannvesenet ikke når fram i tide eller får slukket brannen må også vurderes. Alle rapportene han refererer til 
anbefaler at trekonstruksjonen tildekkes enten delvis eller fullstendig for å unngå rask brannutvikling og 
spredning, og øke brannmotstanden til konstruksjonsdelene. For å unngå at konstruksjonen skal bli involvert 
i brannen i hele brannforløpet må konstruksjonen tildekkes med ubrennbare materialer som hindrer 
forkulling til alt inventar og brennbart materiale i branncellen er utbrent og brannen slukker av seg selv. 
Eksponert massivtre/limtre kan ha mye bedre brannmotstand enn eksponert stål eller betong. Stålet vil miste 
sin fasthet og styrke, og på overflaten til betongen kan det oppstå avskalling som reduserer tverrsnittet og 
dermed også lastkapasiteten.  Men god brannmotstand gir ikke nødvendigvis alltid god brannsikkerhet. 
Brannsikkerheten kommer an på bruken og høyden for bygget, type brann, brannenergi etc. 
 
I (Buchanan 2015) er det en tabell med en vurdering av brannscenarier for høye trebygg med ulike aktive og 
passive tiltak, Tabell 17. Og en tabell med forslag til passiv brannbeskyttelse basert på type sprinkleranlegg 
og byggets høyde,   
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Tabell 18. Tabellene viser at med et fungerende sprinkleranlegg og full beskyttelse av trekonstruksjonen kan 
like god brannsikkerhet som for bygg med ubrennbare konstruksjoner oppnås. 
 
Tabell 17. Ulike aktuelle brannscenarier for trebygg med helt eller delvis eksponert trekonstruksjon 
(Buchanan 2015). 
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Tabell 18. Ulike grader av beskyttelse for bygg av ulike høyder uten sprinkler, eller med normal- eller 
spesialsprinkler (Buchanan 2015). 

 
 
Buchanan (Buchanan 2015) oppsummerer følgende aktuelle områder for videre forskning: 

- Omfang av design branner 
- Trekonstruksjonens bidrag til brannen 
- Forkullingshastighet for trekonstruksjoner i naturlig brann 
- Selvslukking av forkullet tre 
- Brannegenskapene til beskyttet trekonstruksjon 
- Risikoen med brennbare fasader 
- Effekten av ulike aktive og passive tiltak 
- Kvantitativ risikoanalyse der alle punktene ovenfor er med. 

Noen av disse punktene er det allerede gjort noe forskning på blant annet i (Hox 2015) og (Li, Zhang et al. 
2014). 
 
Winter påpeker at for å kunne bygge brannsikre høye trebygg må man vite risikoen og vurdere den objektivt 
(Winter 2004). Noen punkt han lister opp som viktige: 

- Vegger og tak har ikke bedre brannmotstand enn konstruksjonsdelene de hviler på. 
- Massive trekonstruksjoner kan overdimensjoneres basert på forventet forkullingsdybde for å oppnå 

nødvendig brannmotstand. Brannmotstanden for knutepunkter må også dokumenteres og sikres. 
- Brannmaling på ståldeler bør unngås for å hindre økte kostnader. Det er bedre å heller se på hvordan 

et brudd i disse delene påvirker stabiliteten til konstruksjonen. 
- Brannmaling for trekonstruksjoner finnes ikke på markedet i dag. (Kommentar: Etter at denne 

artikkelen ble publisert har det kommet slike malinger på markedet.) 
- Bruk av brennbar isolasjon i trekonstruksjoner, som for eksempel cellulosebasert isolasjon, gir ikke 

høyere risiko ved brann enn mineralull. 
- Hulrom bør unngås ettersom de vanskeliggjør slukkearbeidet, og sprer røyk og varme branngasser. 
- Plateskjøter må utføres med nøyaktighet, og gjennomføringer tettes med brannklassifiserte 

produkter. 
- Servicesjakter må planlegges og utføres med nøyaktighet. 
- I Tyskland må trekonstruksjoner med hulrom beskyttes med platekledning som beskytter 

konstruksjonen i nødvendig branneksponeringstid. 
- Winter påpeker at dette trolig ikke er nødvendig for limtrekonstruksjoner. 
- Winter stiller også spør ved om det bare er mineralullisolasjon som kan brukes eller om de Tyske 

reglene også gjelder for trebasert isolasjon. 
- Brannspredning på fasaden må også vurderes. Både vertikal og horisontal spredning må begrenses, 

brann i hulrom i fasaden må unngås, og spredning av brannen til rømningsveier må hindres. 
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- Brannstoppventiler i hulrommet bak fasadekledningen er veldig effektiv for å hindre 
brannspredning. Dette fungerer også for kledninger med brannteknisk klasse D (trematerial). 

Winter påpeker at boligsprinkler vil være et effektivt og økonomisk tiltak for å redusere personskader og 
skader på eiendom. Utviklingen av konstruksjoner med bedre brannmotstand må fortsette, og mer sofistikerte 
metoder for vurdering av nødvendig brannmotstand til konstruksjoner må utvikles. Winter refererer til 
sveitsiske studier som viser at det er mulig å bygge trekonstruksjoner opp til 8 etasjer uten økning i risiko 
ved brann. 
 

19 Brannforsøk 

19.1 Full‐skala brannforsøk på brannspredning og stabilitet i store 
trekonstruksjoner 

Det er utført mange forsøk de siste årene for å øke kunnskapen om hvordan krysslimte massivtreelementer 
forkuller og påvirker brannforløpet. Resultater fra mange av dem er oppsummert her. 

19.1.1 Brandon og Östman 2016, litteraturstudie 

SP har nylig utført et litteraturstudie på oppdrag fra National Fire Protection Association (NFPA, USA) 
(Brandon and Östman 2016). Studiet fokuserer på hvordan trekonstruksjoner påvirker brannforløpet i en 
branncelle. I rapporten oppsummerer de 41 brannforsøk utført på brannceller med eksponert eller beskyttet 
trekonstruksjon, og 4 referanseforsøk på brannceller med stålkonstruksjoner. Resultatene er hentet fra 16 
ulike kilder.  
Kilder: 

- Lennon, Tom et al. (Bullock, Lennon et al. 2000) 
- Hakkarainen, Tuula (Hakkarainen 2002) 
- Frangi, Andrea og Fontana, Mario (Frangi and Fontana 2005)  
- Chen, Zhengrong (Chen 2008) 
- Frangi, Andrea et al. (Frangi, Bochicchio et al. 2008) 
- Kampmeier, Björn (Kampmeier 2009) 
- Lennon, Tom et al. (Lennon, Hopkin et al. 2010) 
- Wei, Peng et al. (Wei, Long-hua et al. 2011) 
- McGregor, Cameron (McGregor 2013) Omtaler noen av de samme brannforsøkene som Li et al. 
- Li et al. (Li, Zhang et al. 2015)  
- Medina, Alejandro R. (Medina 2015) 
- Su og Lougheed (Su and Lougheed 2014) 
- Su og Muradori (Su and Muradori 2015)  
- Kolaitis, Dionysios I. et al. (Kolaitis, Asimakopoulou et al. 2014) 
- Janssens, Marc (Janssens 2015)  
- Hox, Kristian (Hox 2015)  

McGregor og Medina har utført forsøk på identiske rom, men med ulike grader av eksponert CLT-
konstruksjon. McGregor har prøvd helt beskyttet og fullt eksponert CLT, mens Medina Hevia har prøvd rom 
med 1 eller to vegger eksponert, der de to veggene var tilstøtende eller motstående. Noen av de samme 
forsøkene er også med i (Li, McGregor et al. 2016). 
 
De fleste forsøkene er beskrevet i separate avsnitt nedenfor, men konklusjonene Brandon og Östman trekker 
fra forsøkene er gitt i dette avsnittet. 
  
Oversikt over testoppsett, resultat og konklusjoner er tatt inn i rapporten fra SP. Følgende informasjon er 
oppsummert: 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

96 av 120

 

- Referanse 
- Gulvareal av branncellen/rommet 
- Areal av ventilasjonsåpninger 
- Åpningsfaktor 
- Hovedkonstruksjon; lett trekonstruksjon, lett stålkonstruksjon, krysslimte massivtreelement, spikret 

massivtreelement (bordstabelelement?), og tunge limtrekonstruksjoner.  
- Type og tykkelse for platekledninger (12,5 mm standard gipsplater, 15 mm branngipsplater, 12,7 

mm sementbaserte plater, og andre uspesifiserte ubrennbare plater) 
- Brenselstype (trekrybber, paller, møbler, propan, etc.) 
- Brannenergi for inventar 
- Hvilket objekt som ble satt fyr på først. 

 
Følgende resultater er studert: 

- Testvarighet 
- Korteste tid før nedfall av platekledning 
- Start forkulling bak platekledning eller beskyttelsestid for platekledning 
- Tid til overtenning 
- Maks temperatur i rommet 
- Gjennomsnittlig varmeavgivelseshastighet for fullt utviklet brann 
- Total varmeavgivelse for brannen 
- Tid til start nedkjølingsfasen 
- Gjennomsnittlig forkullingshastighet 

 
Lennon et al. 2000 (Bullock, Lennon et al. 2000) hadde som hovedmål å øke bevisstheten og kunnskapen om 
alle de positive egenskapene til lette trekonstruksjoner i markedet. De utført brannforsøk på et fullskala 6 
etasjers bygg med leiligheter. Målet med forsøkene var å vurdere egenskapene til trekonstruksjonen i brann, 
og spredningen av brann ut av brannrommet. Trekonstruksjonen var fullstendig beskyttet. Store trekuber ble 
plassert i flere av rommene for å se om forkulling oppstod og for å måle forkullingshastigheten. De fant at 
forkullingshastigheten i brannrommet var 10% høyere i en naturlig brann enn ved en standard der 
temperaturen følger ISO-kurven, (standard temperatur-tid kurve i henhold til NS-EN 1991-1-2). 
 
Hakkarainen (Hakkarainen 2002) utførte brannforsøk i fire ulike brannrom, tre med tunge laminerte 
treelementer og ett med lett trestenderverk. I det første forsøket var de tunge laminerte treelementene 
fullstendig eksponert for brannen, i andre testen var de tildekt med 1 lag 12,5 mm standard gipsplater type A, 
i den tredje testen var de tunge laminerte treelementene tildekt av 1 lag 12,5 mm standard gipsplater type A 
og 1 lag 15,4 mm branngips type F, og i fjerde testen ble det brukt lett trestenderverk tildekt med 1 lag 12,5 
mm standard gips type A og 1 lag 15,4 mm branngips type F.  
I de to første testene var romtemperaturen relativt lav, 700°C, som trolig skyldes at mye av forbrenningen 
foregikk utenfor rommet (underventilert brann). Brannene ble slokket etter ca. 50 minutter fordi intensiteten 
ikke ble redusert og brannen ikke gikk inn i en nedkjølingsfase. Ett lag standard gipsplater gav liten eller 
ingen effekt fordi de begynte å falle ned etter 13 minutt. I de to siste testene der trekonstruksjonen ble 
beskyttet med 2 lag gipsplater ble temperaturen i brannrommet betydelig høyere, med maks på ca. 1200°C. 
Gipsplatene beskyttet konstruksjonene gjennom den mest intense fasen av brannen, og brannen gikk inn i en 
nedkjølingsfase. Den fjerde brannen måtte slokkes etter 48 minutter fordi takkonstruksjonen brant gjennom.  
 
McGregor (McGregor 2013) fant at når hele konstruksjonen var av CLT og både vegger og tak var eksponert 
ble varmeavgivelsen doblet i forhold til et rom med fullstendig beskyttet CLT konstruksjon. I tillegg fikk 
man ingen nedkjølingsfase i brannen. Medina Hevia (Medina 2015) fant at dersom bare én vegg i et rom med 
CLT konstruksjoner er eksponert er bidraget fra CLT til brannen neglisjerbart og brannforløpet blir likt med 
et rom uten eksponert trekonstruksjon. I forsøkene Medina Hevia utførte startet nedkjølingen etter omtrent 
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20 minutter, som ikke skiller seg ut fra de andre brannforsøkene som er med i rapporten der konstruksjonen 
er tildekt med 1 eller 2 lag gips. Alle disse forsøkene er også gjengitt i (Li, McGregor et al. 2016). 
 
Forsøkene som er referert viser at forkulling bak platekledning bare forekommer i begrenset omfang så lenge 
kledningen fortsatt er intakt. Men når kledningen faller av kan det oppstå betydelig forkulling lokalt, fordi 
platene faller av i små eller store biter. Plasseringen av termoelementene for måling av forkullingsdybde og -
hastighet får derfor stor betydning for resultatene, og sammenligninger av resultatene blir veldig vanskelig 
og usikker. Brandon og Östman har derfor bare sammenlignet forkullingshastigheter for ubeskyttet 
trekonstruksjon. Forkullingshastighetene som ble funnet i de ulike forsøkene varierer fra 0,63 mm/min til 1,1 
mm/min. Medina Hevia (Medina 2015) testet tre brannrom med ulikt areal eksponert CLT, 37% for Test 1 
med to tilstøtende vegger eksponert, 42% for Test 2 med to motstående vegger eksponert og 21% for Test 3 
med én vegg eksponert. Rommet hadde én dør med dimensjoner 1,0 m x 2,2 m plassert i ene kortveggen. 
Forkullingshastighetene varierer lite, fra 0,69 mm/min til 0,77 mm/min, men forsøkene viser at plasseringen 
av eksponerte vegger i forhold til hverandre er viktig. Brannene gikk inn i nedkjølingsfasen etter ca. 20 
minutt i alle tre forsøkene, og i forsøket med kun én eksponert vegg selvslukket brannen etter at inventaret 
hadde brent opp. Altså, veldig likt et rom med fullstendig beskyttet trekonstruksjon, eller med ubrennbare 
konstruksjoner. Temperaturen og varmeavgivelseshastigheten i dette rommet var lavere enn i de andre 
forsøkene utført av Medina Hevia og McGregor, inkludert McGregor sitt forsøk med fullstendig beskyttet 
CLT-konstruksjon, se Figur 18 og Figur 19. Varmeavgivelsesraten i rommene med to eksponerte vegger ble 
høyere enn i rommet med bare én eksponert vegg. Rommet med to motstående vegger hadde en del høyere 
varmeavgivelseeshastighet enn rommet med to tilstøtende vegger. I de to rommene med to eksponerte vegger 
brant CLT-elementene så lenge at det ytterste lamell-laget falt av og tilgangen på friskt tre forårsaket en 
sekundær overtenning.    
 

 
Figur 18. Varmeavgivelsesrater fra forsøkene utført av McGregor og Medina Hevia. Test 1, 2 og 3 er fra 
Medina Hevia, de to andre er fra McGregor (Medina 2015) (McGregor 2013). 
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Figur 19. Ovnstemperaturen fra forsøkene utført av McGregor og Medina Hevia. Test 1, 2 og 3 er fra Medina 
Hevia, de to andre er fra McGregor (Medina 2015) (McGregor 2013). 

19.1.2 Peel et al. 2016 
Peel et al. (Peel, Wade et al. 2016) utførte brannforsøk på syv ulike konfigurasjoner av kryssfinérkledning i 
et lite rom for å avdekke hvordan brennbare kledninger kan påvirke brannen. Rommet var 3,43 m langt x 
2,11 m bredt x 2,21 m høyt. En kryssfinérkledning på 7 mm ble montert enten i himlingen eller deler av 
veggene, eller begge deler, enten bare på øvre halvdel av veggen eller i hele høyden av veggen. Resultatene 
viser at trekledning på øvre halvdel av veggene gir mye høyere varmeavgivelse og flammespredning enn 
trekledning på nedre halvdel gir. Montering av trekledning på øvre halvdel av to vegger, men ikke i himling, 
gir høyere maks varmeavgivelse raskere enn om bare himlingen er kledd med trekledning. Naturlig nok blir 
brannutviklingen raskest dersom både deler av vegger i full høyde og himling har trekledning. Tykkelsen på 
kledningen var også viktig, fordi i noen av forsøkene brant kledningen opp på noen steder slik at 
varmeavgivelsen ble redusert og overtenning oppstod litt senere enn i forsøk der kledningen ikke brant opp 
tidlig. (Kryssfinér har høyere forkullingshastighet enn sponplater, trepanel og massivt tre i henhold til 
Brandsäkra trähus v3 (Östman 2012). Tykkere massivtre vil ha lavere forkullingshastighet fordi det leder 
varmen saktere innover i tverrsnittet.). Forsøkene viste også at avstanden mellom 
antennelseskilden/startbrannen og den brennbare kledningen er viktig. Lengre avstander gir lenger tid til 
antennelse av kledningen. 

19.1.3 Hasburgh et al. 2016 
Hasburgh et al. (Hasburgh, Bourne et al. 2016)utførte 23 mellom-skala brannforsøk for å måle effekten av 
ulike typer beskyttelse av CLT-element. De testet CLT uten beskyttelse, 1 lag 16 mm branngips type X, 2 lag 
branngips, 3 lag branngips, gipsplater på steinull eller glassull, med eller uten hulrom mellom plater og CLT.  
Resultatene viser at beskyttelsen utsetter forkullingen betydelig og påvirker også forkullingshastigheten mye. 
Forsøkene ble gjort i en horisontalovn, med CLT-element som etasjeskiller med de ulike 
beskyttelsesløsningene i himlingen. Standard temperatur-tid kurve ble brukt, CAN/ULC –S101. Beskyttelse 
med 1 lag 16 mm branngips type X utsatte starten på forkullingen med gjennomsnittlig 26,5 minutter både 
med og uten 13 mm eller 100 mm hulrom bak platen. Lenger skruer eller kortere avstand mellom skruene 
gjorde ingen endring. Det kan være fordi prøvestykkene var små, 1970 mm x 1140 mm. Med 13 mm glassull 
i hulrommet økte beskyttelsestiden til 31 minutter. 45 mm steinull beskyttet mot forkulling i 42 minutter, og 
76 mm beskyttet i 57 minutter. 2 lag 16 mm branngips med skjøt gav 70 minutter beskyttelse mot forkulling. 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

99 av 120

 

Med 100 mm steinull bak 1 lag 16 mm branngips ble forkullingen av CLT-elementet hindret i 75 minutter. 3 
lag branngips gav 130 minutter beskyttelse. Beskyttelsestiden er målt på små prøvestykker og uten 
belastning, men fordi CLT-element er veldig stive og tette kan trolig resultatene overføres til større flater.  

19.1.4 Osborne og Dagenaise 2015 
Osborne, Lindsay og Dagenais, Christian, Full-scale mass timber shaft demonstration fire – Final report, 
FPInnovations, Canada, 2015. Full-skala forsøk av brann i en leilighet som ligger inntil en trappe-/heissjakt 
(Osborne and Dagenais 2015). Rapporten analyserer resultatene fra brannforsøkene som er rapportert i (Su 
and Muradori 2015), som er med i litteraturstudiet (Brandon and Östman 2016). Vegger og himling i 
leiligheten er beskyttet med branngips og isolasjon. Forsøket viste at massivtreveggen mellom trappe-
/heissjakten og brannrommet var tett og hindret spredning av røyk til sjakten gjennom hele testen.  

19.1.5 Hox 2015 
I forbindelse med byggeprosjektet Moholt 50/50 eid av Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), ble det 
utført en stor-skala brannprøving for å se hvordan et branntilløp i en typisk hybel kan utvikle seg (Hox 
2015). SiT skal oppføre 5 blokker med hybler, med massivtrekonstruksjon. Hybelen hadde innvendige mål 
5750 mm x 2300 mm, og inkluderte et lite bad, og med gang utenfor. På ene kortveggen var det en dør, og i 
andre enden et vindu. Hybelen var bygget av massivtreelement med tykkelse 100 mm (5x20 mm lameller). 
Én langvegg og én kortvegg var beskyttet med isolasjon og gipsplater, og gulvet var beskyttet med 30 mm 
trinnlydplate og 40 mm påstøp. Veggen mot badet var bare ett lag 13 mm standardgips festet i stålstendere av 
tynnplateprofil. Beregnet typisk brannlast i en hybel ble beregnet til 8735 MJ, og ble oppnådd ved å møblere 
hybelen med en skumgummi madrass, pult og seng av tre, europaller av tre, trekrybber og 5 liter Heptan. Et 
kar med Heptan ble plassert under trepulten med trekrybbe oppå, for å illustrere en brann i en papirkurv som 
arnested. Sprinkleranlegg var installert med to dyser over himlingen og to dyser under himlingen i korridoren 
utenfor og én dyse inne på hybelen. I første testen var dysen på hybelen tilkoblet og klarte å dempe brannen 
under trepulten slik at overtenning ble unngått. I andre testen var dysen på hybelen frakoblet, mens dysene på 
gangen var tilkoblet. Døren ut mot korridoren var åpen. Dette er et av de verste brannscenarioene for 
hybelblokkene. I denne testen kollapset taket etter 1 time og 36 minutt. Hybelen var ikke påført belastning. 
Målinger av temperaturen inne i hybelen like under himlingen viser at temperaturutviklingen fulgte 
HydroKarbon(HC)-kurven de første 30 minuttene av testen. Etter dette falt platetermoelementet ned og 
målingene kunne ikke brukes lenger. Stor-skala prøvingen av brann i hybelen med korridor utenfor viste at 
brannen vokste raskt og nådde temperaturer lik HydroKarbon(HC)-kurven. Denne kurven gir temperaturer 
opp mot 1100°C, mens standard-kurven (ISO 834) når rundt 900°C etter rundt 60 minutt. Brannens intensitet 
avtok ikke og brannen måtte slukkes manuelt. Etter hvert som branneksponert massivtre forkullet falt deler 
av kullsjikt av og nytt uforkullet tre ble eksponert. Kullet som falt av ble liggende på gulvet i hybelen å 
gløde. Forkullingshastigheten varierte mellom 1,4-0,7 mm/min, med gjennomsnitt 1,1 mm/min. Massivtreet 
hadde god isolasjonsegenskap, med store temperaturforskjeller over tverrsnittet. 

19.1.6 Li et al. 2015 og 2016 
(Li, Zhang et al. 2015) og (Li, McGregor et al. 2016) utførte en serie på 10 fullskala forsøk for å 
sammenligne egenskapene mellom brennbare og ubrennbare konstruksjoner eksponert for naturlig brann. 
Forsøkene skulle representere reelle branner i soverom og ble utført på ulike konstruksjoner; 
massivtreelementer, stenderverk og lett stålkonstruksjon. Spesielt to faktorer må undersøkes spesielt ved 
bruk av trekonstruksjoner; brannmotstanden til bygningsdelene, og risikoen som følger av bidraget 
trekonstruksjonen kan gi til brannutviklingen. Målet var blant annet å undersøke brannegenskapene for 
trekonstruksjoner ved naturlig brann.  
 
Det var i disse forsøkene brukt 12,7 mm type X branngipsplater. Rommene var 4,5 m lange, 3,5 m brede og 
2,5 m høye. Syv forsøk med massivtreelementer ble gjennomført, to med trestendere og ett med stålstendere. 
I to av forsøkene med CLT var to vegger eksponert, enten motstående eller tilstøtende. Og i ett av forsøkene 
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var 1 vegg eksponert. CLT-elementene var beskyttet med ett eller to lag 12,7 mm branngipsplater, 
trestendere med 1 eller 2 lag branngips, og stålstendere med 1 lag branngips. Isolasjonen brukt i alle de tre 
siste testene var av glassfiber. Veggene av stenderverk var montert på innsiden av massivtrekonstruksjonen 
for å sikre stabilitet i konstruksjonen i brannforsøkene. I de to testene med trestendere i veggene var taket 
laget av trebjelkelag med samme platekledning som veggene. I testen med stålstendere var taket av 
massivtreelement med to lag 12,7 mm branngipsplater. Målet var å undersøke brannutvikling og 
varmeavgivelseshastighet i de ulike rommene, bidrag til brannen fra brennbare konstruksjoner, og 
sammenligne brannegenskapene til de ulike konstruksjonstypene eksponert for naturlig brann med fokus på 
nedbrytning av gipsplater, reaksjonen til den indre konstruksjonen, og forkullingen av brennbare 
konstruksjoner. 
 
Li et al. observerte at med beskyttet CLT brant inventaret i rommet opp og CLT-elementene gav ikke bidrag 
til brannforløpet. Elementene var upåvirket av brannen. I rom med eksponert CLT vokste brannen raskere og 
gikk til overtenning tidligere. Bidraget fra CLT-elementene økte ikke temperaturen i rommet, fordi brannen 
her var ventilasjonskontrollert. Men når mer enn én vegg var eksponert sank temperaturen i rommet litt på 
grunn av høye brensel-oksygen forhold. Mye av branngassene, ca. 75%, brant da utenfor rommet. Se Figur 
18 og Figur 19. Hakkarainen (Hakkarainen 2002) og Frangi og Fontana (Frangi and Fontana 2005) fikk også 
samme resultat. 
 
I rom med eksponerte CLT-elementer på vegger og i himling økte varmeavgivelsen, og total varmeavgivelse 
var omtrent dobbel så stor som for rom uten eksponert CLT. Rommene med to eksponerte CLT-vegger 
hadde mye høyere varmeavgivelseshastighet enn rommet med bare én vegg eksponert. 
 
Delaminering førte i noen av forsøkene til forlenget brannforløp og sekundær overtenning. Delaminering 
oppstod i rommene med fullt eksponert CLT og i rommene med to vegger eksponert CLT. I rommet med 
bare én vegg eksponert oppstod ikke delaminering. Forsøket viste at i rom med ca. 29% av veggarealet 
eksponert, men bare på én vegg, blir brannforløpet omtrent som for et rom der alle vegger og himlingen er 
beskyttet. 
 
I forsøkene med 2 lag 12,7 mm branngips type X ble forkullingen hindret i litt over 40 minutter på vegger, 
men i himling gav de mye kortere beskyttelse. Forsøkene bekreftet også det (Just, Schmid et al. 2010) fant, 
nemlig at branngipsplater ikke faller ned samtidig som trekonstruksjonen bak begynner å forkulle, men 
henger på plass mye lenger. Gipsplatene på CLT-elementene beskyttet lenger enn gipsplatene på 
trestenderverk og stålstenderverk. Dette er trolig fordi platene får en tettere tilslutning mot CLT-elementene 
og fugene er vanskeligere å trenge gjennom. 
Temperatur-tid kurvene viste at temperaturen i rommene med eksponert massivtre er litt lavere enn de andre 
rommene 10-20 minutter etter brannstart. Dette er fordi mer av branngassene forbrenner utenfor rommet, 
noen som kan gi større fare for vertikal og horisontal brannspredning i/på fasaden. 
 
NRC i Canada har i samarbeid med blant annet Canadian Wood Council, FPInnovations utført en rekke 
storskalaforsøk som er beskrevet i (Su and Lougheed 2014) som del av et større prosjekt, der målet var å 
bygge opp kunnskapen rundt trekonstruksjoner i 5 og 6 etasjers bygg. Kunnskapen ble etterpå brukt til å 
endre de kanadiske byggereglene. Fire blokker med tre etasjer ble bygget med tre forskjellige bærende 
materialer: 1) og 2) bindingsverk, 3) tynnstålprofiler og 4) CLT-elementer. Brannen startet i den midterste 
etasjen og skulle simulere et reelt brannforløp i en leilighet i en blokk med 6 etasjer (mid-rise). Løsningen 
med tynnstålprofiler (LSF) tilfredsstilte daværende NBCCs preaksepterte ytelse om bruk av ikke-brennbart 
materiale i bærende bygningsdeler over 4 etasjer. Leilighetene ble møblert med vanlige møbler, som sofa, 
bokhylle, seng med madrass, etc., for at brannforløpet skulle bli naturlig. CLT på vegger og i himling ble 
tildekket med 2 lag 12,7 mm type X branngips, og beskyttet bakenforliggende konstruksjon i 65-99 minutter 
på veggene. Ingen av veggene bidro til brannforløpet før det hadde gått 175 minutter. De to platelagene i 
himlingen forhindret forkulling i CLT-elementet i 55 minutter, men det var veldig lite flammer i himlingen 
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før det hadde gått 170 minutter. Konklusjonen var at bygget i CLT oppførte seg mer gunstig i forhold til at 
det tok lenger tid før konstruksjonen ble involvert i brannen, og å begrense påvirkningen av konstruksjonen 
på brannen, sammenlignet med lett stålramme.  

19.1.7 Kolaitis et al. 2014 
Kolaitis et al. utførte brannforsøk for å studere hvor lenge gipsplater beskyttet konstruksjoner av lett 
trestenderverk og CLT-vegger (Kolaitis, Asimakopoulou et al. 2014). CLT-elementene var beskyttet med 2 
lag 12,5 mm gipsplater og 40 mm steinullisolasjon. Temperaturforløpet var veldig likt standard temperatur-
tid kurven. Forsøket ble kjørt i 45 minutter og CLT-elementene startet ikke å forkulle innenfor denne tiden. 

19.1.8 Just et al. 2010 
Just et al. analyserte data om hvor lenge ulike typer gipsplatekledninger beskyttet bakenforliggende 
trekonstruksjon mot forkulling, med bakgrunn i resultat fra brannmotstandsforsøk samlet av SP Trätek i en 
database (Just, Schmid et al. 2010). Databasen inneholder resultat fra mer enn 340 fullskala brannforsøk 
hovedsakelig fra Europa, men også noen fra Canada og New Zealand. Resultatene fra brannforsøken viser at 
beskyttelsesevnen til gipsplater innenfor de ulike kategoriene som er analysert varierer mye. De mest 
konservative verdiene er tatt inn i Brandsäkra trähus v3 (Östman 2012) og viser at ett lag 13 mm 
standardgips type A iht. NS-EN 520 beskytter bakenforliggende trekonstruksjon mot forkulling i minst 15,5 
minutter, mens ett lag 15 mm branngips type F beskytter i minst 20 minutter. Tallene gjelder for vegger. For 
himlinger et beskyttelsestiden litt lavere fordi platene lettere faller ned. To lag 13 mm gips type A beskytter 
mot forkulling i minst 33 minutter, og to lag type F gips beskytter i minst 56 minutter. Begge gjelder for 
vegg. Nedfallstiden for type A gips i to lag og type F gips er litt lenger. Forkullingshastigheten i 
trekonstruksjonen er noe lavere før platene faller ned enn etterpå. 

19.1.9 Frangi et al. 2009 
Delaminering skjer for lim av polyuretan PU, mens element limte med melaminureaformaldehyd 
delaminerer ikke. (Frangi, Fontana et al. 2009) 

19.1.10 Frangi et al. 2008 

I (Frangi, Bochicchio et al. 2008) presenteres resultatene fra et 3 etasjes bygg med CLT-konstruksjon. CLT-
elementene var beskyttet med 1 eller 2 lag 12,5 mm gipsplater, branngips eller standard gips, og 27 mm 
steinullisolasjon. Forsøket bekreftet at det er mulig å begrense brannen til ett rom, og ved å beskytte CLT-
elementene med gipsplater ble skadene på elementene relativt små. 

19.1.11 Frangi og Fontana 2005 

Frangi og Fontana utførte full-skala forsøk av hotellmoduler med trekonstruksjoner for å studere effekten av 
Fast Response sprinkleranlegg (Frangi and Fontana 2005) og studere hvordan brennbare overflater i rommet 
påvirker brannutviklingen og spredningen både inne i rommet og på fasade utenfor. Modulene var bygget av 
lett trestenderverk i vegg, og trebjelkelag i golv og tak. To moduler ble stilt oppå hverandre, og brannen 
startet i nederste modulen. Hver modul var ett rom, med lengde 6,6 m, bredde 3,1 m og høyde 2,8 m. Det ble 
gjennomført 6 full-skala prøvinger der platekledningene på vegg og i himling ble variert. I noen prøvinger 
ble det brukt trebaserte plater og i andre ble det brukt gipsplater. I rapporten konkluderes det med at sprinkler 
med Fast Response hode fungerer like godt til å redusere brannen og hindre overtenning og spredning 
uansett hvilken overflate vegger og himling har. I forsøkene slokket sprinkleranlegget brannen tidlig. 
Forsøkene i rom uten sprinkleranlegg og med brennbare overflater viste at det er mulig å begrense brannen 
til startbranncellen bare ved strukturelle tiltak. Forsøkene viste at CLT konstruksjonen var uskadd, som er i 
overenskomst med (Hakkarainen 2002).  
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Forbrenningen av varme branngasser var også her mye mer omfattende for rommet med brennbare overflater 
enn rommene med ubrennbare overflater. Brannspredningen fra nederste modul til øverste modul gikk veldig 
raskt. Noen detaljer: 

- Vindu i nederste modul knuste etter 6 minutt for brannrom med brennbare overflater, mot 14 minutt 
for brannrom med ubrennbare overflater. 

- Vindu i øverste modul knuste etter 7,5 minutt for brannrom med brennbare overflater, mot 40 
minutter for brannrom med ubrennbare overflater. 

- Den horisontal flammestopp med lengde 250 mm på fasaden mellom vinduene forsinket 
brannspredningen til øverste etasje og begrenset skadene på fasaden i testene der brannrommet 
hadde ubrennbare overflater, men gjorde lite nytte i testen der brannrommet hadde brennbare 
overflater.   

19.1.12 Poon 2003 

Poon har gjort et litteratursøk på hvordan trekonstruksjoner påvirker varmeavgivelseshastigheten i en brann 
(Poon 2003). Det store forskningsprosjektet Timber Frame 2000 (TF2000) er også omtalt her. Det ble utført 
mange forsøk på TF2000 bygget, inkludert noen der spredningen av brann ble undersøkt. Forsøkene ble 
utført ved Warrington Fire Research Pty. Ltd. tidlig på 2000-tallet. Test objektet var en 6 etasjers 
leilighetsblokk med 4 leiligheter i hver etasje. Bærekonstruksjonen var en plattformkonstruksjon, med søyler 
og bjelker. Bygget var 24,1 m langt, 12,386 m bredt og med 14,4 m høyde opp til takutstikket. Veggene 
bestod av 2 lag gipsplater, dampsperre, stendere med dimensjon 89 mm x 38 mm fasthetsklasse C16, og 
mineralullisolasjon. På utvendig side var det montert 9 mm OSB3-plater, og ett-lags teglsteinsforblending 
med 60 mm hulrom mellom. Lastbærende innervegger bestod av stendere med fasthetsklasse C16 med to lag 
gips på hver side, mens ikke-bærende vegger hadde bare ett lag gips på hver side. Brannskillende vegger 
hadde dobbelt stenderverk. Etasjeskiller var bygget opp av himling med to lag gipsplater (19 mm + 12,5 
mm), bjelker med fasthetsklase C16, og 15 mm tykke OSB3-plater som undergulv. Trekonstruksjonens 
bidrag til brannen ble bestemt ved å måle forkullingen av trekonstruksjonen etter 60 minutt, og ble funnet å 
være 17,1% av total brannlast i branncellen. 
 

19.2 Brannmotstandsforsøk massivtre 
Flere brannmotstandsforsøk viser at bygningsdeler med massive trekonstruksjoner som CLT kan oppnå 
veldig høy brannmotstand både på bærende egenskap og branncellebegrensende egenskap. For eksempel, i 
forsøk utført av (Su, Roy-Poirier et al. 2014) oppnådde gulvet brannmotstand på 128 minutter, og veggen 
219 minutter. Begge hadde brudd i lastbærende egenskap. Gulvet: 175 mm tykk CLT (Nordic) med 90 mm 
isolasjon (pink wool) mellom stållekter, 16 mm hulrom/lekter, og 1 lag 16 mm Type X (branngips) gipsplate 
på eksponert side. Veggen: 175 mm tykk CLT (Nordic) med 2 lag 16 mm type X (branngips) gipsplater) på 
begge sider. 
Det er altså fullt mulig å oppnå høy brannmotstand for vegger og etasjeskiller med krysslimte 
massivtreelementer, og det finnes mer litteratur på dette. 
 

20 Simuleringer og beregninger av høye trebygg 
Asiz og Smith har utført simuleringer for å se på spenningene i stålkonstruksjoner med etasjeskiller av 
plasstøpt betong på korrugerte stålplater eller massivtreelement i bruddgrensetilstand (Asiz and Smith 2009). 
De har sett på to konkrete bygg, et med 6 etasjer og et med 24 etasjer, og konkluderer med at 
massivtreelement kan gi mindre spenninger i stålet, reduserer svingninger som kan oppstå ved jordskjelv og 
sterk vind, og gir også mindre belastning på fundamentet enn tradisjonell plasstøpt betong. De har ikke 
vurdert brannsikkerheten. 
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Skidmore, Owings & Merrills (www.som.com) har utført et Timber Tower Research Project, for å studere 
om det er teknisk og praktisk mulig å bygge høye trebygg (2013). De har beskrevet et konstruksjonssytem 
med limtresøyler, betongbjelker og massivtredekker. De har funnet det teknisk oppnåelig med tanke på 
bæreevne, arkitektur, planløsning og tekniske installasjoner. Det branntekniske må undersøkes nærmere, men 
er også delvis vurdert i prosjektet. (2013; 2014) 
 
Timmers et al. (Timmers, Rogowski et al. 2015) prosjektert et bygg som allerede er bygget i betong med 
massive trekonstruksjoner i stedet. I Los Angeles kan man finne Museum Tower Apartment Building, et 
bygg med 20 etasjer, oppført i betong. Timmers et al har prosjektert samme bygget med massive 
trekonstruksjoner, og sett på det arkitektoniske, konstruksjonsløsninger og brannsikkerheten i dette bygget 
sammenlignet med betongbygget som er oppført. Noen forenklinger er gjort for å enklere kunne 
sammenligne byggene, og for å ta hensyn til at konstruksjoner av tre og betong fungerer ulikt. 
Konstruksjonen for eksisterende bygg med momentstive betongrammer av søyler og bjelker, og 
betongdekker er vist i Figur 20. Massivtrekonstruksjonen som sammenlignes med betongkonstruksjonen er 
vist i Figur 21, og består av rammer av limtresøyler og -bjelker med skråstag av stål og treplater. For å oppnå 
høyest mulig takhøyde i hver etasje er det valgt et system med limtresøyler og CLT-element i dekker. To 
ulike elementtykkelser er brukt; 308 mm tykkelse med 7 lameller og 238 mm med 5 lameller. De tykkeste 
elementene fungerer som brede, lave bjelker med opplegg på søylene, og de tynneste elementene legges oppå 
disse. Figur 22Figur 21 viser utsnitt av plan for legging av elementene. Figur 23 viser typisk løsning av 
knutepunkt med skråstag. 
 
 
 

    
Figur 20 
Konstruksjonen for eksisterende bygg av betong 
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Figur 21 
Konstruksjonen for bygg av limtresøyler og CLT-dekker 
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Figur 22 
Utsnitt av plan for legging av CLT-elementene i dekker 
 

 
Figur 23 
Typisk løsning av knutepunkt med skråstag av stålkjerne med treplater utenpå 
 
 
I henhold til California Building Code 2013 er dette et Type I-A bygg, som skal ha ubrennbare 
konstruksjoner, men det er også mulig å bruke brennbare konstruksjoner så lenge det kan dokumenteres at 
bygget blir minst like bra som er bygg med preakseptert løsninger med tanke på kvalitet, styrke, effektivitet, 
brannsikkerhet, bestandighet og sikkerhet. Fordi bygget er høyere enn 23 m (75 fot) gjelder spesielle regler 
for høye bygg: 

- Automatisk sprinkleranlegg med to vannkilder 
- Tilgang til minst to vannkilder på gateplan i ulike gater 
- Røykvarsler i arealer og avtrekk, kommunikasjon med brannvesen (radiodekning), alarmanlegg 
- Klasse I rørsystem 
- Brannsentral 
- Røykkontrollsystem og nødstrøm 
- Nødaggregat 
- Automatisk kontroll av dør til trapperom 
- Røyktette rømningsveier 
- To brannheiser 
- Selvlysende markering av rømningsveier 
- To rømningsveier fra hver etasje 
- Manuelle brannalarm- og røykvarslersystem 

 
Nødvendig brannmotstand i henhold til byggereglene i USA er gitt i Tabell 19 og Tabell 20. 
  
Tabell 19. Brannmotstand for lastbærende og brannskillende bygningsdeler i henhold til byggeregler i USA.  
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Tabell 20. Brannmotstand for rømningsveier i henhold til byggeregler i USA. 

 
 
I artikkelen er det bare sett på konstruksjonssikkerheten, ikke personsikkerheten. Konklusjonen er at et bygg 
av massive trekonstruksjoner som vist her kan oppfylle preaksepterte ytelser for bæreevne og brannskillende 
egenskap gitt i byggereglene for California, og konstruksjonen kan bibeholde sin bæreevne gjennom tre 
timer branneksponering. 
 

21 Standardarbeid 
EN 1995-1-2 (CEN 2004): det pågår revisjonsarbeid i CEN/TC 250/SC 5/WG 4 Structural fire design, med 
mål om revidert standard innen 2020. 
Både nasjonal og internasjonal standard for sikkerhet i byggefasen er under utarbeidelse, men de inneholder 
ikke noe om hvordan man kan ivareta brannsikkerheten i byggefasen. 
 

22 Brannsikkerhet i byggefasen 
Det finnes en del litteratur og retningslinjer for å oppnå god brannsikkerhet i byggefasen: 
UKTFA 2012 Design guide to separating distances during construction, UKTFA, Alloa, UK 
Garis og Clare 2013 
TRADA 2012 Fire safety on timber frame construction sites, TRADA Technology, High Wycombe, 
Buckinghamshire, UK 
 
http://awc.org/codes-standards/fire American Wood Council har i samarbeid med Fireforceone laget en 
hjemmeside om brannsikkerhet i byggefasen, Construction Fire Safety practices 
www.ConstructionFireSafetyPractices.com). 
USAs byggeregler IBC, kapittel 33, 2015 Code Conforming Wood Design (ICC 2015) 
 
Mass timber buildings of up to 12 storeys, Directives and Explanatory guide, Canada (Veilleux, Gagnon et 
al. 2015). 
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Eksempel på tiltak som er foreslått i ovenstående kilder: 
- Tilstrekkelig avstand til nabobygg 
- Tilstrekkelig avstand til søppelkontainere med brennbart avfall 
- Sikre vanntilgang til bygget helt fra starten av byggingen  
- Sikkerhetsgjerde rundt byggeplassen slik at uvedkommende ikke kommer inn 
- Sikre enkel tilgang (trapp) til alle etasjer under hele byggefasen 
- Sørge for at brannvesenets materiell kan komme frem til og inn på byggeplassen under hele 

byggefasen 
- 24 timers brann- og sikkerhetsvakt 
- Varme- og røykalarmer 
- Midlertidig sprinkling 
- Brannstasjoner flere steder på byggeområdet 
- Opplæring av alle som jobber på byggeplassen 

 

23 Annet arbeid på området 
I COST Action nettverket FP1404 Fire safe use of Bio-Based Building Products foregår blant annet en 
kartlegging av hvilken forskning som er gjort for å studere effekten trekonstruksjoner har på brannforløpet, 
og hvilke effekt brannforløpet har på trekonstruksjonen. www.costfp1404.com   
 
Nordisk prosjekt for standardisering probabilistisk metode for risikoanalyse. 
Fire Safe Use of Wood, FSUW. Informere hverandre om forskning og utvikling i de ulike deltakerlandene. 
Fortsettelse på frivillig basis. Møter en gang i blant, siste møte var i forbindelse med wcte2016 i Wien, 
Østerrike. 
 
NFPA har nylig startet et prosjekt der de skal gjøre litteraturstudie og brannforsøk i brannrom med CLT, helt 
eksponert, og helt eller delvis eksponert. Prosjektet skal være ferdig juli 2017. Mål: "Quantify the 
contribution of Cross Laminated Timber (CLT) building elements (wall and/or floor‐ceiling assemblies) in 
compartment fires and evaluate the relative performance of CLT systems compared to other buildings 
systems commonly used in tall buildings." 
 
I Canada har Canadian Wood Council laget en matrise som hjelper byggherre, prosjekterende, entreprenører 
og arkitekter hvor det er preakseptert å bruke tre i bygg, og hvor man må utføre omfattende analyser (CWC 
2013). Matrisen er basert på kanadiske byggeregler. Figur 24 viser et lite utklipp av matrisen. 
  



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

108 av 120

 

 

 
 
  

 
 
Figur 24. Utsnitt av matrisen Wood Use Matrix fra Canada som hjelper aktørene å finne ut hvor de kan bruke 
tre i ulike typer bygg (CWC 2013).   
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Del 6 – OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 

24 Diskusjon 
I dette kapittelet oppsummeres og diskuteres de viktigste funnene i litteraturen. 

24.1 Konstruksjonen må være fullstendig tildekket til inventaret er 
utbrent, og skal ikke gi uakseptabelt bidrag til brannen 

Massive trekonstruksjoner kan være sårbare for brann. Dersom forkulling oppstår kan både bæreevnen og 
den brannskillende egenskapen bli redusert. Det er derfor viktig å analysere hvordan brannen vil påvirke 
disse egenskapene, og i tillegg hvordan konstruksjonen kan påvirke brannen. I starten av en brann er det i 
hovedsak inventaret som bestemmer hvor raskt brannen kan vokse. Når brannen har fått "tak" og er i 
vekstfasen vil geometrien i rommet, plassering av inventaret, ventilasjonsforholdene og overflatene på 
vegger og i himling være med på å bestemme hvordan brannen utvikler seg videre. 
Det er derfor viktig å vurdere behovet for beskyttelse av trekonstruksjonen, samt hvilke overflater og 
kledninger som bør brukes.  
 
Fullstendig tildekking i hele brannforløpet er veldig konservativt og ikke praktisert i Canada. Dessuten er det 
lite kostnadseffektivt. De har funnet det mer fornuftig å gå for en løsning med fullstendig tildekning av 
bærende konstruksjonselementer inntil et stykke ut i nedkjølingsfasen av brannforløpet. Ved å beskytte 
konstruksjonen med 2 lag branngips oppnår man, ifølge blant annet kanadiske fullskala forsøk at 
konstruksjonen ikke blir involvert i brannen i en slik grad at den påvirker brannforløpet (varmeavgivelse og 
temperatur). 
 
I Canada og USA brukes branngips Type X, som tilsvarer Type F i henhold til EN 520 (Just, Schmid et al. 
2010). 
 
Just et al. (Just, Schmid et al. 2010) og Brandsäkra trähus v3 (Östman 2012) viser at foreslått beskyttelse 
med gipsplater beskytter lenge. Beregnet i henhold til Brandsäkra trähus v3 vil ett lag 13 mm gips type A 
(standard) montert direkte på massive trekonstruksjoner eller plater, eventuelt med et hulrom mellom på 
maks 45 mm, beskytte bakenforliggende trekonstruksjon mot forkulling i 25 minutter, og to lag type A gips 
beskytter i 37 minutter. På samme måte vil ett lag 15 mm gips type F (branngips) beskytte bakenforliggende 
trekonstruksjon mot forkulling i 30 minutter. To lag 15 mm branngips vil beskytte i 63 minutter. Alle 
verdiene er beregnet for plater montert i himling, som gir lavest beskyttelse. Og kommer fra 
brannmotstandsprøvinger med branneksponering i henhold til standard temperatur-tid kurve. Ved å beskytte 
trekonstruksjonen med 2 lag 15 mm gips type F vil treet være beskyttet mot forkulling lenge, samtidig 
brenner inventaret opp før konstruksjonen blir involvert i brannen, og brannen går inn i nedkjølingsfasen. 
Forsøkene utført i blant annet Canada viser at når kledningen beskytter så lenge vil temperaturen i rommet 
etterhvert bli så lav at trekonstruksjonen ikke antenner når platekledningen ikke lenger gir beskyttelse, 
samtidig blir brannen lettere å få kontroll på og slokke.  
 
I fullskalaforsøk utført av NRC var en innvendig brannskillende vegg utført med kun ett lag 12,7 mm 
standardgips. Gipsplatene gav beskyttelse i 9-20 minutter i de ulike forsøkene, og veggen bidro i brannen. 
Det som imidlertid ble understreket i rapporten til NRC var at kollaps av veggen i to av forsøkene førte til 
åpning i tildekkingen mot himling og tilgrensende vegg, noe som reduserte brannmotstanden til himlingen og 
veggen vesentlig. Dette viser at riktig utførelse er viktig, samt detaljer rundt overganger og 
gjennomføringstettinger. 
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Multiconsult gir i sin rapport forslag til preaksepterte ytelser for kledninger for brannceller på 100 m² og 200 
m² med trekonstruksjon og sprinkleranlegg i henhold til VTEK10, se avsnitt 2.3, men med forbehold om at 
løsningene må vurderes nærmere før de eventuelt tas inn i VTEK. Forslagene gjelder for både trestenderverk 
og massive trekonstruksjoner. Vi har i denne rapporten tatt med disse ytelsene i foreliggende forslag til 
preaksepterte ytelser. Det foreliggende prosjektet fokuserer imidlertid om massive trekonstruksjoner og ikke 
om trekonstruksjoner generelt. 

24.2 Størrelsen på tillatt eksponert areal for konstruksjonen må 
begrenses 

Fullskala brannforsøkene funnet i litteraturen viser at dersom bare én vegg i et brannrom har eksponert 
massivtre vil dette påvirke brannen i liten grad (Medina 2015). Det er imidlertid behov for å undersøke om 
størrelsen på veggen, plassering i forhold til brannkilden og plassering i forhold til andre vegger endrer dette. 
Peel et al. fant i sine forsøk at det er liten forskjell på om bare himlingen har trekledning eller om bare 
veggene har trekledning. Det støtter opp under forslaget om å tillat eksponert tre i himling eller på vegger i 
brannceller på inntil 200 m² i bygg med inntil 8 etasjer. 
 
Ved eksponering av massive trekonstruksjoner på mer enn én vegg viser brannforsøkene at total 
varmeavgivelse blir høyere enn i brannrom uten eksponert trekonstruksjon. Og brannen kan bli langvarig 
dersom delaminering av de ytterste lamellene på de massive treelementene forekommer, eller gipsplatene på 
de beskyttede veggene faller av. Da kan en sekundær overtenning oppstå og brannen blir langvarig. Men her 
må man også se på sannsynligheten for at sprinkleranlegget ikke fungerer som forutsatt og 
slokkemannskapene ikke klarer å kontrollere brannen. I risikoanalysen (Klarström 2016) er blant annet dette 
scenariet er analysert. 
 
Preaksepterte ytelser i NBCC 2015 (Canada) tillater utstrakt bruk av brennbare overflater inni bygg hvor det 
ellers er krav til ubrennbar konstruksjon. Dette inkluderer: 

- Trebasert panel og himling med tykkelse opptil 25 mm 
- Trebasert gulv, alle tykkelser 
- Skillevegger i heltre som ikke inngår i adskillelse av etasjeskillere eller branncellebegrensning mot 

rømningsvei 
- Branncellebegrensende bygningsdeler av bindingsverk 
- For massivtrebygg inntil 12 etasjer i Quebec er det krav om fullstendig tildekking av alle bærende 

konstruksjonsdeler. I praksis vil derfor alltid undersiden av etasjeskilleren være tildekket med 
himling av 2 lag 16 mm branngips type X eller tilsvarende. Alle bærende vegger og søyler vil være 
tildekket på tilsvarende måte. Eksponert massivtre er derfor primært aktuelt for innvendige, ikke-
bærende brannskillende vegger og for gulvet. Gulv bidrar vanligvis minimalt i en leilighetsbrann da 
den er lokalisert under det øvre røyklaget og det anses som rimelig at massivtre gulv vil kunne være 
innenfor akseptert ytelse siden trebaserte gulv i alle tykkelser allerede er tillatt (Karacabeyli and 
Lum 2014).  

- Ikke-bærende brannskillende vegger i høye massivtrebygg skal kun utføres i massivtre eller 
ubrennbart materiale (f.eks. tynnstålprofiler) (NBCC 2015). Det er altså ikke tillatt med 
bindingsverkvegger i slike konstruksjoner. Dette kravet er ikke nærmere forklart i NBCC 2015.  

 
Litteraturen sier følgende om eksponert CLT: 

- Konstruksjoner av CLT fullstendig tildekt med 2 lag 16 mm branngips type X (Canadisk 
klassifisering) vil ikke bidra til utviklingen av brannen, og brannen vil gå inn i en nedkjølingsfase. 

- Konstruksjoner av CLT som er eksponert på alle flater i rommet vil gi store bidrag til brannen, og 
føre til høyere intensitet, lengre brann, ingen nedkjølingsfase, og raskere forkulling med påfølgende 
reduksjon av bæreevnen. 



 

PROSJEKTNR 
102012008 

RAPPORTNR 
102012008 

VERSJON 
1.0 

111 av 120

 

- I rom der bare én vegg av CLT er eksponert vil ikke dette påvirke brannen, og brannforløpet er 
veldig likt brannforløpet i rom uten eksponert trekonstruksjon. 

o Hvor stor kan denne veggen være i forhold til totalt veggareal i branncellen? 
o Har plasseringen av veggen i forhold til andre vegger betydning? 
o Er det andre forhold som kan gjøre at veggen får betydning for brannutviklingen? 

- I rom med to eksponerte vegger av CLT vil strålingsforholdene mellom veggene ha stor betydning 
for hvordan de påvirker brannen. To motstående vegger kan gi forkulle raskt og gi store bidrag til 
brannen, mens to tilstøtende vegger vil gi noe mindre bidrag.  

o Hvor store kan veggene være? 
o Hvor stor avstand bør det være mellom dem? 
o Vil det ved en stor nok avstand ikke forekomme stråling mellom veggene slik at de ikke gir 

bidrag til brannen? 
- Maksimumstemperaturen i rommet er ikke nevneverdig endret på grunn av eksponert CLT. 
- Mye av forbrenningen av branngassene skjer utenfor brannrommet, ut vinduet. 

 
Litteraturen sier følgende om delaminering: 

- Delaminering av lamellene i CLT-elementene kan oppstå i noen tilfeller, dersom konstruksjonen er 
eksponert. Dette er trolig hovedsakelig betinget av hvilken lim som er brukt for å lime sammen 
lamellene. 

- Ved delaminering vil friskt trevirke bak det forkullete laget bli direkte eksponert for brannen og 
forkuller raskt. 

- Temperaturen og varmeavgivelseshastigheten øker, og en sekundær overtenning kan oppstå. 
- Brannen vedvarer selv om inventaret i rommet har brent ut. 

24.3 Størrelsen på brannceller og seksjoner må begrenses 
Ved å begrense størrelsen på brannceller og seksjoner reduseres størrelsen på brannen slik at det er lettere for 
brannvesenets slokkemannskap å få kontroll på brannen og slokke den. Samtidig bidrar inndelingen til å 
minimere skadeomfanget og sikre verdier. Risikoen for dødsfall og skader er også lavere i små branner. 
 
I rapporten foreslås maksimale størrelser for brannceller med ulik grad av beskyttelse av trekonstruksjonen 
og ulike typer sprinkleranlegg. Inndelingen er basert på resultatene fra fullskala brannforsøk funnet i 
litteraturen og risikoanalysen, samt de begrensninger som allerede er gitt i VTEK10, og forslagene fra 
Multiconsult (Sorthe, Bjelland et al. 2015). Ingen andre byggeregler eller forskning foreslår begrensninger i 
størrelsen på branncellene, men fokuserer på tildekkingen/beskyttelsen av trekonstruksjonen, se for eksempel 
(Buchanan 2015). 
 
Maks størrelse for seksjoner er gitt i VTEK10 § 11-7 Tabell 1. Ved bestemmelse av maks tillatt størrelse for 
det aktuelle byggeprosjektet må man vurdere om deler konstruksjonen kan gi økt brannenergi. 

24.4 Sprinkleranlegg iht. NS 12845 tillegg F kan benyttes som eneste 
kompenserende tiltak i bygg der det ikke allerede er krav om denne 
typen slokkeanlegg 

Automatiske slokkeanlegg i henhold til NS-EN 12845 inkludert tillegg F har større pålitelighet med tanke på 
personsikkerhet og verdisikring enn vanlig boligsprinkler eller sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 12845 
uten tillegg F. Forskjellene mellom sprinkleranlegg i henhold til NS-EN 12845 inkludert tillegg F og 
boligsprinkler i henhold til NS-INSTA 900 er forklart nærmere i (Klarström 2016). Blant annet blir mange 
av de menneskelige feilene eliminert ved å bruke tillegg F, og vanntilgangen er sikrere. 
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Retningslinjene for høye trebygg i Quebec krever sprinkleranlegg i henhold til NFPA 13 (NFPA 2016). Vi 
har ikke lykkes i å avklare om dette tilsvarer NS-EN 12845 inkl. tillegg F, men det er sprinklersystem ment 
for bruk i næringsbygg, lager og lignende. 
 
Statistikk som viser påliteligheten og effektiviteten til disse anleggene sammenlignet med andre anlegg er 
vanskelig å finne fordi det i liten grad skilles mellom ulike typer sprinkleranlegg i statistikken. Men noe 
kunnskap finnes og er referert i denne rapporten og risikoanalysen. 
 
Når et passivt brannsikkerhetstiltak erstattes med et aktivt må det vurderes om det aktive tiltaket har like høy 
pålitelighet og effektivitet som det passive tiltaket som det skal erstatte. Passive tiltak kan for eksempel være 
brannmotstand i bygningsdeler, brannegenskaper til materialer, beskyttelse med plater, isolasjon, 
impregnering eller brannmaling. Passive tiltaks pålitelighet og effektivitet er ofte sett på som svært høy, men 
dette vil være avhengig av flere faktorer, som for eksempel: 

‐ Vedlikehold 
‐ Skader 
‐ Bestandighet 
‐ Endringer i bruk 
‐ Endinger av bygningsdelen 
‐ Sårbarheten til materialene og detaljløsningene 
‐ Brannmotstand prøves for vegg eller etasjeskille alene uten overganger, gjennomføringer og 

liknende. 
‐ Brannmotstand bestemmes ved prøving etter standard brannkurve, mens fullskala brannforsøk med 

naturlige branner viser at temperaturpåkjenningene kan være mye høyere. Bygningsdelen beholder 
derfor ikke sine brannegenskaper (bæreevne og/eller brannskille) like lenge in en naturlig brann. 

 
Hva som skjer med sprinkleranlegg eller passive tiltak i bruksfasen av byggene har prosjekterende ingen 
kontroll over, og flere branner har vist at endringer og skader på passive tiltak har ført til at branner har 
kunnet spre seg til store deler av bygg, og til og med hele kvartaler. Dårlige detaljløsninger og feil bruk av 
materialer har også ført til at branner har spredd seg utenfor startbranncellen. Vi har ikke lykkes å finne 
statistikk som sier noe om hvor ofte passive tiltak har sviktet (pålitelighet) i forhold til slik statistikk for 
sprinkleranlegg. I tillegg viser statistikken at ofte sprer brannen seg ut av branncellen av andre grunner enn 
svikt i de passive tiltakene, som for eksempel at dører står åpne (Coxner and Wikland 2014). I tillegg er 
bygningsdelene dimensjonert for å holde i 30 eller 60 minutter i en standard brann, mensen naturlig brann 
kan være mer intens med høyere temperaturer enn standard temperatur-tid kurve som man klassifiserer etter. 
 
På samme måte er det forhold ved automatiske sprinkleranlegg som kan reduserer påliteligheten og 
effektiviteten, for eksempel: 

‐ Service og vedlikehold. Profesjonelle byggherrer vil her ofte ha serviceavtaler som sørger for at 
anlegget alltid er virksomt, mens f.eks. borettslag der bygningsmassen driftes av frivillige i styret har 
dårligere forutsetninger for regelmessig service og vedlikehold. 

‐ Riktig prosjektering slik at anlegget blir planlagt for aktuelle brannscenarier 
‐ Riktig montering 
‐ Skader 
‐ Manuell påvirkning som at noen stenger ventiler 
‐ Stenging ved vedlikehold og service 
‐ Vannforsyning 

 
Det finnes noe statistikk om påliteligheten og effektiviteten for sprinkleranlegg, men den kunne med fordel 
inneholdt mer informasjon. For Norge finnes det ingen statistikk for hvor pålitelig og effektive 
sprinkleranlegg i norske bygg er. 
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I følge Magnus Hagen i Referansegruppen er det bare 15-20% av sprinkleranleggene i Oslo som har 
serviceavtaler, og det er hovedsakelig bare i bygg med profesjonelle driftere som kontor og studentboliger. 
På landsbasis er det ifølge Brannvernforening kun 5% av anleggene som kontrolleres hvert år av sertifiserte 
kontrollører. Og resultatene fra en kontroll i 2003 viser at kvaliteten på anleggene som ble kontrollert var 
veldig dårlig. 
 
Statistikken viser er at sprinkleranlegg kontrollerer brannen og hindrer spredning til store arealer og ut av 
branncellen. Branner i bygg med sprinkleranlegg hindres altså i å bli store. Og størst risiko for dødsfall i 
brann er i store branner. I Norge er det ikke registrert dødsfall på grunn av brann i bygninger med 
sprinkleranlegg. Statistikk fra USA og England viser at risikoen for dødsfall ved brann i bygg med 
sprinkleranlegg er 70-80% lavere i bygg med sprinkleranlegg enn i bygg uten. Og skadeomfanget på verdier 
reduseres med 50-70%. 
 
Mange land tillater reduksjon i andre tiltak ved installasjon av sprinkleranlegg i flere typer bygg. Blant annet 
kan man i Sverige redusere brannmotstanden for noen bygningsdeler, og i England kan man både redusere 
brannmotstanden for bygningsdeler og øke størrelsen på branncellene, redusere avstanden mellom bygninger 
og redusere antall brannmannsheiser. 

24.5 Seksjoneringsvegg og brannvegg kan oppføres av massive 
trekonstruksjoner 

I litteraturstudiet ble det ikke funnet forskning eller brannforsøk av seksjoneringsvegger eller brannvegger 
med trekonstruksjoner. Tilbakemeldinger fra Referansegruppen er at brennbare materialer ikke bør brukes i 
brannvegger fordi den skal være siste barriere, og må derfor ha tilnærmet 100% pålitelighet. Brannvegger av 
betong har man lang og god erfaring med. 
Bruk av brennbar konstruksjon i seksjoneringsvegg er Referansegruppen også skeptiske til med tanke på 
hvilke formål veggen skal ha i noen tilfeller. Eksempelvis nevnes seksjonering av sykehus for å sikre 
horisontal rømning til sikkert sted.  
Det er ikke funnet grunnlag for å kunne inkludere bruk av brennbare konstruksjoner i seksjoneringsvegg og 
brannvegg som preakseptert ytelse i VTEK i dette prosjektet.  

24.6 Spredning til nabobygg er ikke et problem 
Brannspredning mellom byggverk ivaretas på samme måte som for andre bygninger, enten ved avstand minst 
8,0 m mellom bygninger eller brannvegg. Behovet for å øke minste avstand mellom bygg dersom ett av de 
har trekonstruksjon er diskutert med DiBK, som er enige i at det ikke er nødvendig. Brannsikkerheten er 
ivaretatt så lenge preaksepterte ytelser i VTEK10 er tilfredsstilt. Brannvegg utføres som gitt i VTEK10. I 
tillegg vil sprinkleranlegget bidra til å hindre at brannen sprer seg ut av startbranncellen. 

24.7 Byggeregler i andre land 
Byggereglene i Canada og Sverige er undersøkt, ettersom de tillater høye trebygg, men med helt ulike 
forutsetninger. I Sverige spesifiseres ikke hvordan man skal bygge slike bygg, mens i Quebec, Canada har de 
en veldig detaljert veiledning. Aktuelle punkter fra byggereglene i USA er også oppsummert. 
I tillegg er det tatt med en enkel oversikt som viser hvor høye bygg med trekonstruksjoner som tillates bygd i 
mange land. I noen land gir installering av sprinkler muligheten for å øke antall etasjer i bygget eller redusere 
brannmotstanden til enkelte bygningsdeler. Om det er aktuelt å innføre slike muligheter også i Norge bør ses 
nærmere på for alle typer bygninger. Det er store forskjeller på hvor høye bygg man kan oppføre med 
trekonstruksjoner, og hvordan ulike lands byggeregler håndterer denne typen bygg. I noen land er 
byggereglene materialuavhengige, mens i andre land er det gitt detaljerte retningslinjer med løsninger for 
hvordan slike bygg skal være. 
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24.8 Brannsikkerhet i byggefasen 
Noen standarder, retningslinjer og annen litteratur om hvilke forhold som må tas vare på under byggefasen 
av høye trebygg er gitt i kapittel 24. Det ble ikke rom i dette prosjektet til å se på detaljene her.  
 

25 Konklusjoner 
I dette prosjektet har brannrisiko og brannsikkerhet for høye bygg, inntil 16 etasjer og 44 m, med massive 
trekonstruksjoner blitt vurdert og analysert basert på kunnskap funnet i litteraturen. Arbeidet tok 
utgangspunkt i 6 hypoteser om hvordan byggene må utføres og hvilke brannsikkerhetstiltak som må 
inkluderes. Hypotesene har deretter blitt undersøkt nærmere ved å se på resultat fra storskala brannforsøk og 
gjennomføring av kvalitative og kvantitative risikoanalyser. Forhold som spesielt må vurderes for høye 
trebygg er avdekket i kapittel 12, og jobbet videre med i prosjektet.  
 
Basert på funnene i litteraturen og risikoanalysen er det utarbeidet forslag til preaksepterte ytelser for bygg i 
brannklasse 3 med massive trekonstruksjoner. Disse forslagene er tilstrekkelig dokumentert og analysert til 
at de kan implementeres i veiledningen uten behov for videre vurderinger. Andre løsninger finnes trolig 
også, men de er ikke vurdert her. En del hull i kunnskapen er avdekket og oversikt over disse finnes i kapittel 
26. Selv om det på noen områder mangler kunnskap om hvordan brannen påvirker trekonstruksjonen og 
omvendt, så har vi i dette prosjektet kommet frem til forslag til preaksepterte ytelser som tar hensyn til disse 
hullene. Blant annet med løsninger der trekonstruksjonen er beskyttet slik at den ikke bidrar til brannen og 
brannen ikke påvirker konstruksjonen. Og ved å kreve sprinkleranlegg med høyere pålitelighet slik at 
risikoen for at konstruksjonen skal bli involvert i brannen reduseres til det vi mener er et akseptabelt lavt 
nivå. 
 
Risikoanalysen som er utført i prosjektet viser at de foreslåtte preaksepterte ytelsene gir minst like god 
brannsikkerhet som for bygg som tilfredsstiller dagens VTEK10. 
 
Sprinklersystem må brukes i kombinasjon med andre brannsikringstiltak, for på mest rasjonell og 
kosteffektiv måte å oppnå nødvendig brannsikkerhet. Krav til serviceavtaler, og kontroll av at vedlikehold og 
service av sprinkleranlegg utføres, anbefales sterkt. Det finnes allerede en sertifiseringsordning for 
slokkesystemer administrert av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd (FG).  
 
Forsøkene som er referert viser at i en brann i et bygg med trekonstruksjoner vil brannen kunne utvikle seg 
annerledes enn i et bygg av ubrennbare konstruksjoner. Brannen vil kunne påvirke trekonstruksjonen, og 
trekonstruksjonen vil kunne påvirke brannen. Dersom konstruksjonen er fullstendig tildekket med 
platekledning vil brannutviklingen i bygg med trekonstruksjonen være omtrent identisk med en brann i et 
bygg med ubrennbar konstruksjon, så lenge inventaret og platekledningen er av samme material og mengde. 
Brannenergien i rommet vil da være den samme for de to byggene, og de tidlige fasene av brannen vil være 
lik. Evnen platekledningen har til på beskytte bakenforliggende trekonstruksjon vil være bestemmende for 
brannforløpet. Dersom kledningen beskytter i kun kort tid vil trekonstruksjonen bli eksponert for høye 
temperaturer tidlig i brannforløpet og vil kunne bidra til at brannen blir langvarig, dersom innsats fra 
slokkemannskap ikke regnes med. Forsøk som er utført i Canada (Li, McGregor et al. 2016) viser at 
brannforløpet er veldig likt for bygg med og uten brennbar konstruksjon, både med og uten tildekking av 
trekonstruksjonen i de første fasene av brannen. Brannen vokser like raskt og oppnår like høye temperaturer 
ved overtenning, men dersom trekonstruksjonen er eksponert eller tildekkingen kun beskytter i kort tid, vil 
trekonstruksjonen antenne, forkulle og bidra til at brannen blir langvarig, med høye temperaturer. Dersom 
man ikke setter i gang tiltak for å slokke brannen vil da hele konstruksjonen kunne brenne ned i noen 
tilfeller. Ved å beskytte trekonstruksjonen med kledninger kan man hindre at konstruksjonen antenner og gir 
bidrag til brannenergien så lenge at temperaturen blir så lav at trekonstruksjonen ikke vil kunne antenne 
og/eller forkulle når kledningen ikke lenger gir beskyttelse. Hvor lenge kledningen må beskytte 
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trekonstruksjonen for at alt inventar skal brenne opp og brannens nedkjølingsfase skal være godt i gang, 
avhenger av mengden brannenergi som er i rommet fra starten av brannen, fordeling av brannenergien, type 
material som bidrar til brannenergi (lett/tungt antennelig, rask eller sein varmeavgivelsesrate, etc.), tilgang på 
oksygen, etc. Men forsøkene viser at 2 lag 13-16 mm branngips vil være tilstrekkelig for at brannen skal gå 
inn i nedkjølingsfasen og temperaturen i brannrommet skal bli så lav at trekonstruksjonen ikke vil forkulle. 
Forskningen viser at det er mulig å oppnå et tilsvarende brannforløp som i bygg med ubrennbare 
konstruksjoner. For å oppnå dette må trekonstruksjonen tildekkes helt eller delvis, i kortere eller lenger tid, 
alt etter hvilke brannscenarier som er aktuelle å vurdere.  
 
De kanadiske retningslinjene for trebygg med inntil 12 etasjer gir mange flere detaljer om hvordan prosessen 
rundt planlegging og bygging skal være, og detaljløsninger for byggene (Veilleux, Gagnon et al. 2015). 
Behovet for en så detaljert veiledning må vurderes, og det kan trolig være en god løsning for å sikre 
tilfredsstillende brannsikkerhet.  
 
Ved å innføre preaksepterte ytelser for høye trebygg i veiledningen til byggteknisk forskrift vil 
prosjekteringen bli enklere, og et tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå ivaretas. I dag varierer løsningene fra 
bygg til bygg, og det stilles spørsmål ved om alle løsningene gir et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå i forhold 
til TEK10. Det er også uheldig at trekonstruksjoner taper i kamp med andre tradisjonelle byggematerialer på 
grunn av usikkerhet i bransjen rundt hvilke ytelser byggene skal ha for å tilfredsstille kravene i 
byggeforskriften. 
 

26 Videre arbeid 
I dette prosjektet er noen utvalgte egenskaper vurdert basert på at de ble ansett som de viktigste egenskapene 
for å oppnå tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Andre egenskaper eller tiltak som også må ses i sammenheng 
med de foreslåtte endringene må vurderes i en forutsetning av arbeidet. Nedenfor er det gitt noen områder 
der det er behov for mer kunnskap. 
 
- Flere fullskala forsøk for å studere hvordan én eksponert vegg av massive trekonstruksjoner kan påvirke 
brannen. Vil størrelsen på veggen og dens plassering i forhold til brannkilden og andre vegger har 
betydning? 
- I tillegg er det ønskelig med mer kunnskap om eksponering av himling gir raskere brannutvikling og mer 
varmeavgivelse enn om himling er tildekt og veggene eksponert. 
- Delaminering; hvorfor skjer det, hvordan påvirker det forkullingshastigheten og brannforløpet, og hvordan 
kan det unngås? 
- Forkullingshastighet i naturlig brann 
- Naturlig brannforløp når trekonstruksjonen er delvis eksponert 
- Nødvendig beskyttelse for limtresøyler og -bjelker individuelt 
- Brannskiller og seksjoneringsvegger av massive trekonstruksjoner; er det mulig? 
- Brannsikkerhet i byggefasen, hvordan oppnå tilfredsstillende nivå? 
- Undersøke muligheten for reduksjon av brannmotstand ved installasjon av sprinkler, evt. økt antall etasjer, 
eller mindre avstand mellom bygg, etc. 
- Maks størrelse på branncellen ved bruk av trekonstruksjoner; er det nødvendig med en slik begrensning? 
- Mer kunnskap om hvordan trekonstruksjonene kan påvirke brannforløpet slik at mer riktig design kan 
utføres i flere ulike typer bygg og romgeometrier. 
- Mer kunnskap om når brannen går inn i nedkjølingsfasen og hvilke forhold som gjør at nedkjølingsfase 
ikke nås. 
- Travelling fires, disse opptrer oftest i store åpne brannceller. Slike branner kan ha stor påvirkning på 
konstruksjonen. 
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- Utføre større forsøk med påført belastning på konstruksjonen for å få mer kunnskap om hvordan 
belastningen påvirker brannegenskapene, og hvordan lastfordelingen blir. Fordelingen av laster kan gi 
forbedrede brannegenskaper. 
- Samvirkekonstruksjoner er ikke evaluert i dette prosjektet, men stadig flere slike løsninger kommer på 
markedet. Det må derfor vurderes om de foreslåtte preaksepterte ytelsene for massive trekonstruksjoner også 
gjelder for disse samvirkekonstruksjonene, i tillegg til andre massive trekonstruksjoner enn krysslimte 
massivtreelementer, som for eksempel brettstabelelement og hulromselement. 
- Behovet for tørropplegg for brannvesenet i bygg med 5-8 etasjer bør vurderes. Dette er preakseptert ytelse 
for bygg over 8 etasjer.  
- Gjennomføringstettinger; hvilke metoder og materialer fungerer for CLT? Er det andre forhold som må tas 
i betraktning for massive trekonstruksjoner? 
- Tretrapper som rømningsvei. 
- Trefasader; antennelse og utvikling, brannspredning i hulrom, brannspredning mellom bygg og deler av 
bygg. 
- Knutepunkt, brannegenskapene til ulike typer sammenføyninger. 
- Statistikk for pålitelighet og effektivitet sprinkleranlegg i Norge. 
- Kan brannmannsheis utføres i massive trekonstruksjoner? 
 
I tillegg er det behov for bedre retningslinjer for hvordan et fullstendig brannforløp skal modelleres. 
I løpet av prosjektet er det bekreftet at brannrådgivere som utfører analyser på bygg som skal beholde sin 
bæreevne og stabilitet i et fullstendig brannforløp har behov for slike retningslinjer. 
 
Sist, men ikke minst, spre kunnskap om hvilke risikobilder som gjelder for høye trebygg og hvordan dette 
håndteres. 
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