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Sammendrag
Roar Jørgensen AS v/ Tore Klarstrøm har på oppdrag av Helpro AS v/ Bjørn Nordermoen utført en
risikoanalyse av høye bygg med bærende konstruksjoner i tre, i brannklasse 3. Risikoanalysen skal
utgjøre et underlag for vurdering av ev. endringer i VTEK10 m.h.t. preaksepterte ytelser knyttet til bruk
av bærende konstruksjoner i tre i brannklasse 3.
Formålet med risikoanalysen er å kunne verifisere sikkerhetsnivået i et brett spektrum av bygg i BKL3.
Ut fra problemstillingen vurderes en komparativ risikoanalyse å være vel egnet. Overordnet utføres
risikoanalysen i seks trinn:
 Kartlegging av foreslåtte «nye» ytelser og tilsvarende gjeldende ytelser.
 Modellering av analysebygning ut fra foreslåtte endringer i VTEK.
 Modellering av referansebygning ut fra nå gjeldende VTEK.
 Valg av analysemetoder/verktøy for å analysere forskjellene mellom analysebygningen og
referansebygningen.
 Utførelse av analysen.
 Evaluering av resultat og konklusjon.
I analysen modelleres to ulike analysebygg, et med 8 etasjer og et med 16 etasjer.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for analysebygg A1 er følgende:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 Åtte etasjer.
 Maks. 5000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90[B90] / R60[B60] / R30[B30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60[B60].
 Et Tr1 trapperom. (hver boenhet er tilgjengelig for brannvesenets høydemateriell)
 Maks. størrelse på brannceller generelt: 200 m2. (noen brannceller med størrelse på 200-400
m2 som kles med et lag branngips).
 Samtlige himlinger beskyttes med minst et lag gips.
 Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i øvrig.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Røykventilasjon av trapperom med røykluke i topp.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 og tillegg F i denne standarden (forbedret vannforsyning).
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
 Hulromsventiler bak utv. kledning.
 Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for referansebygg R1 er følgende (forskjeller fra analysebygg
A1 er merket med rødt:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 Åtte etasjer.
 Maks. 10 000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90 A2-s1,d0[A90] / R60 A2s1,d0[A60] / R30 A2-s1,d0[A30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60 A2-s1,d0[A60].
 Et Tr1 trapperom. (hver boenhet er tilgjengelig med brannvesenets høydemateriell)
 Ingen maks. størrelse på brannceller generelt. (noen brannceller over 200 m2 kles med et lag
gips.)
 Himling i brannceller under 200 m2 er ubeskyttet.
 Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i øvrig.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
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Røykventilasjon av trapperom med røykluke i topp.
Sprinkleranlegg i h.h.t NS-INSTA 900 type 2.
Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
Hulromsventiler bak utv. kledning.
Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.

Hovedelementer, løsninger og ytelser for analysebygg A2 er følgende:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 16 etasjer.
 Maks. 5000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90[B90] / R60[B60] / R30[B30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60[B60].
 To Tr3 trapperom. (hver boenhet har uavhengig atkomst til trapperommene)
 Maks. størrelse på brannceller generelt: 200 m2. Brannceller som kles med to lag branngips
kan være 400 m2.
 Fullstendig innkledning av samtlige trekonstruksjoner med et lag branngips. To lag branngips
for brannceller mellom 200-400 m2. Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i
øvrig.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 og tillegg F i denne standarden (forbedret vannforsyning).
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
 Hulromsventiler bak utv. kledning.
 Brannmannsheis og tørropplegg.
 Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for referansebygg R2 er følgende (forskjeller fra analysebygg
A2 er merket med rødt:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 16 etasjer.
 Maks. 10 000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90 A2-s1,d0[A90] / R60 A2s1,d0[A60] / R30 A2-s1,d0[A30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60 A2-s1,d0[A60].
 To Tr3 trapperom. (hver boenhet har uavhengig atkomst til trapperommene)
 Ingen maks. størrelse på brannceller.
 Himling i brannceller under 200 m2 er ubeskyttet.
 Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS-INSTA 900 type 3.
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
 Hulromsventiler bak utv. kledning.
 Brannmannsheis og tørropplegg.
 Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.
Risikoanalysen gjennomføres overgripende i.h.t. NS 3901:2012 «Krav til risikovurdering av brann i
byggverk». Analysegruppen hos Roar Jørgensen AS består av tre personer i.h.t. avsnitt 5.3
organisering.
Selve risikoanalysen utføres overgripende i.h.t. NS 3901:2012, men også med støtte i SN-INSTA/TS
950:2014. Denne standarden beskriver delmomenter i analysen mer dyptgående og gir noen brukbare
metoder for kvantitative beregninger.
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Konsekvensene av forskjellene mellom analysebygningene og referansebygningene vurderes både
for personsikkerhet, verdisikkerhet, sikkerhet til slokkemannskaper i bygningens bruksfase.
Brannsikkerheten i bygningenes byggefase ligger utenfor omfanget av denne risikoanalyse.
Risikoanalysen utføres med en kvalitativ og kvantitativ deterministisk scenariometodikk.
Den utførte risikoanalysen viser at brannsikkerheten i de analyserte bygningene er minst like god som
i referansebygningene hva gjelder personsikkerhet, verdisikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper.
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1 INNLEDNING
Roar Jørgensen AS v/ Tore Klarstrøm har på oppdrag av Helpro AS v/ Bjørn Nordermoen utført en
risikoanalyse av høye bygg i brannklasse 3, med bærende konstruksjoner i tre. Risikoanalysen skal
utgjøre et underlag for vurdering av ev. endringer i VTEK10 m.h.t. preaksepterte ytelser knyttet til bruk
av bærende konstruksjoner i tre i brannklasse 3.
Formålet med risikoanalysen er å kunne verifisere sikkerhetsnivået i et brett spektrum av bygg i BKL3.
Ut fra problemstillingen vurderes en komparativ risikoanalyse å være vel egnet. Overordnet utføres
risikoanalysen i seks trinn:







Kartlegging av foreslåtte «nye» ytelser og tilsvarende gjeldende ytelser.
Modellering av analysebygning ut fra foreslåtte endringer i VTEK.
Modellering av referansebygning ut fra nå gjeldende VTEK.
Valg av analysemetoder/verktøy for å analysere forskjellene mellom analysebygningen og
referansebygningen.
Utførelse av analysen.
Evaluering av resultat og konklusjon.

Risikoanalysen gjennomføres overgripende i.h.t. NS 3901:2012 «Krav til risikovurdering av brann i
byggverk». Analysegruppen hos Roar Jørgensen AS består av tre personer i.h.t. avsnitt 5.3
organisering.
Selve risikoanalysen utføres overgripende i.h.t. NS 3901:2012, men også med støtte i SN-INSTA/TS
950:2014. Denne standarden beskriver delmoment i analysen utførligere og gir mere av brukbare data
og metoder for kvantitative beregninger.

1.1

Mandat, organisering og målsetning

Roar Jørgensen AS v/ Tore Klarstrøm har på oppdrag av Helpro AS v/ Bjørn Nordermoen utført en
risikoanalyse av høye bygg i brannklasse 3, med bærende konstruksjoner i tre. Risikoanalysen skal
utgjøre et underlag for vurdering av ev. endringer i VTEK10 m.h.t. preaksepterte ytelser knyttet til bruk
av bærende konstruksjoner i tre i brannklasse 3.
Målsetningen med analysen er å verifisere brannsikkerheten i de bygg som kan oppføres etter
foreslåtte «nye» preaksepterte ytelser i VTEK10.
Grunnlaget for analysen utgjøres dels av nå gjeldende VTEK og dels av de foreslåtte endringene.
Data og analysemetoder fra anerkjent litteratur og norske standarder brukes i risikoanalysen. I tillegg
er det benyttet div. litteraturkilder og forskning på området.
Analysegruppen skal bestå av tre personer i.h.t. avsnitt 5.3 organisering i NS 3901:2012. Analysen
ledes av Roar Jørgensen AS v/ Tore Klarstrøm. Øvrige deltakere fra Roar Jørgensen AS er
avdelingsleder Roy Korneliussen og fag. Leder Tore Bratvold.
I.h.t. NS3901:2012 skal et plandokument for analyse utarbeides og godkjennes av tiltakshaver. Her er
det utarbeidet et plandokument som er gjennomgått med analysegruppen, se vedlagt plandokument.

1.2

Kontroll

Rapporten er kvalitetssikret i h.h.t Roar Jørgensen AS sine rutiner. Kvalitetssikring er utført som
sidemannskontroll av en egen intern prosjektgruppe med fag. leder Tore Bratvold og Avdelingsleder
Roy Korneliussen. I tillegg blir rapporten gjennomlest av øvrige deltakere i analysegruppen.
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2 FORUTSETNINGER FOR ANALYSE
I dette avsnitt beskrives forutsetningene for risikoanalysen.

2.1 Problemstilling, forutsetninger og definert analysebygning
Prosjektet «Brannsikkerhet i trebygg over fire etasjer» (bestilt av Helpro AS) har utarbeidet et forslag
for endringer av preaksepterte ytelser i VTEK m.h.t. bruk av bærende konstruksjoner i tre i
brannklasse 3. For å underbygge foreslåtte endringer er det behov for en risikoanalyse som verifiserer
at sikkerhetsnivået vil være akseptabelt i bygninger som kan oppføres ut fra de foreslåtte ytelsene.
Særskilt skal konsekvenser som følger av å bruke et sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 vurderes.
I den litteraturstudierapport som er utarbeidet av Sintef v/ Kathinka Leikanger gis en utførlig
beskrivning av de foreslåtte ytelsene. Forslaget kan sammenfattes med at massive trekonstruksjoner
kan brukes for bærende og/eller branncellebegrensende konstruksjoner i bygg inntil 16 etasjer
forutsatt beskyttelse av trekonstruksjoner, branncellestørrelser og sprinkleranlegg i.h.t. figur 1 nede.

Figur 1 Utsnitt ur den utarbeidede litteraturstudierapporten.
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Grunntanken i forslaget er å holde risikonivået på et akseptabelt nivå ved å oppnå en tilfredsstillende
sannsynlighet for at brannen slokner/slokkes før den blir truende for bygningens stabilitet. Dette er
sentralt i høye trebygg da brannen rett og slett må slokne/slokkes for at bygningens stabilitet skal
kunne opprettholdes. Overordnet finnes tre måter for å slokke brannen:
 Sprinkleranlegg
 Brannvesenets innsats
 Selvslokking p.g.a. brist på tilgjengelig brannenergi.
Det finnes en mengde måter for å maksimere mulighetene for disse tre typer av slokking. I de
foreslåtte ytelsene har fire primære faktorer blitt brukt:
 Begrenset branncellestørrelse.
 Beskyttelse av trekonstruksjoner.
 Type sprinkleranlegg.
 Byggehøyde/etasjeantall.
Strategien i de foreslåtte ytelsene er altså å øke mulighetene for at brannen enten slokner av seg selv,
slokkes av sprinkleranlegget eller slokkes av brannvesenet ved å stille strengere krav til
sprinkleranlegg, branncellestørrelse, byggehøyde og beskyttelse av trekonstruksjoner. De primære
faktorene for å øke sannsynligheten for selvslokning eller at brannvesenet slokker brannen er her
branncellestørrelser, beskyttelse og byggehøyde.
Hver produktcelle i matrisene i figur 1 er en kombinasjon av disse fire faktorene. Grunntanken er at
hver kombinasjon for seg skal representere et akseptabelt risikonivå. I produktceller med et høyere
etasjeantall er det f.eks. også strengere krav til beskyttelse mens det i produktceller med mindre
brannceller stilles snillere krav til beskyttelse.
I denne risikoanalyserapporten fokuseres på de fire kombinasjonene som ikke er kursive i matrisene i
figur 1 (ringet inn i rødt). Men det gjøres også en overordnet vurdering av risikonivået i de øvrige fem
kombinasjonene. De to kombinasjonene som er ringet inn i grønt er diskutert av Sorthe et al (2015)
som gir disse som forslag til endrede ytelser i VTEK etter nærmere vurdering.
De foreslåtte ytelsene som primært vurderes i denne risikoanalyse er altså:
 Bygninger i bkl3 med maks. 8 etasjer kan oppføres med bærende massive trekonstruksjoner
som tilfredsstiller R90[B90] / R60[B60] / R30[B30] (hoved./sek./trapp.) med følgende
forutsetninger:
o Bygningen oppføres med et automatisk slokkeanlegg i.h.t. NS-EN 12845 og tillegg F i
denne standarden.
o Himlinger beskyttes med minst et lag gips.
o Generelt 200 m2 maks. størrelse på brannceller.
 Brannceller kan ha størrelse opp til 400 m2 når vegger og himling kles med et
lag branngips.
 Brannceller kan ha størrelse over 400 m2 i deler av bygningen som er oppført
med ubrennbare bærende konstruksjoner (f.eks. P-kjellere).
 Bygninger i bkl3 med maks. 16 etasjer kan oppføres med bærende massive trekonstruksjoner
som tilfredsstiller R90[B90] / R60[B60] / R30[B30] (hoved./sek./trapp.) med følgende
forutsetninger:
o Bygningen oppføres med et automatisk slokkeanlegg i.h.t. NS-EN 12845 og tillegg F i
denne standarden.
o Fullstendig innkledning av vegger og himling med et lag branngips.
o Generelt 200 m2 maks. størrelse på brannceller.
 Brannceller kan ha størrelse opp til 400 m2 når vegger og tak kles med to lag
branngips.
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Brannceller kan ha størrelse over 400 m2 i deler av bygningen som er oppført
med ubrennbare bærende konstruksjoner (f.eks. P-kjellere).
Bygninger i bkl3 kan oppføres med branncellebegrensende konstruksjoner i tre som
tilfredsstiller EI60 [B60] med de samme forutsetningene som er gitt oven for bærende
konstruksjoner.

Forutsatt sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F kan ytelsene oven sammenfattes med følgende
tabell for bruk av bærende/branncellebegrensende konstruksjoner i tre:
Tabell 1 Skjematisk oversikt over foreslåtte ytelser forutsatt sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F.

Oppgaven for denne risikoanalyse er de to kolonnene i midten av ovenstående tabell. Kolonnen til
venstre representerer brannklasse 2 der bruk av bærende og branncellebegrensende konstruksjoner i
tre er preakseptert. Kolonnen til høyre representerer brannklasse 4, der veiledningen ikke gir
preaksepterte ytelser (alltid analysebygg). Analysen skal altså verifisere at bærende og
branncellebegrensende konstruksjoner i tre kan brukes i de bygg og med de forutsetninger som
fremgår av kolonnene i midten av tabellen.
Konsekvensene av de foreslåtte endringene kan tenkes berøre både personsikkerhet, verdisikkerhet
og sikkerhet til slokkemannskaper. Analysen må derfor verifisere risikonivået m.h.t. samtlige av disse
verdier. I viss grad kan det også finnes mulige konsekvenser for samfunnsverdier og miljøverdier, men
dette ligger utenfor analysens omfang. Det kan bli aktuelt å operasjonalisere disse verdier i mer
konkrete brannsikkerhetsmål (f.eks. forhindre brannspredning ut av startbranncelle, forhindre
røykfylling av rømningsveier). Risikoanalysen verifiserer brannsikkerheten i bruksfasen for bygninger i
brannklasse 3. Brannsikkerheten i bygningens byggefase ligger utenfor omfanget av denne
risikoanalyse.
Analysen tar for seg bærende massive trekonstruksjoner dette omfatter krysslimte massivtreelementer
og limtrekonstruksjoner. De ulike typene av bærende trekonstruksjoner kan bete seg litt ulike ved en
brann. Massivtreelemnter bidrar f.eks. med mere brannenergi enn limtre-konstruksjoner, mens
limtrekonstruksjoner vil være mere sårbare for kollaps av enkelte søyler/dragere. For å dekke inn
disse forskjeller forutsettes det dårligste alternativet i hver enkelt del av analysen. D.v.s. at den
trekonstruksjon som har dårligst funksjon for delproblemet i analysen forutsettes. F.eks. forutsettes en
høy brannenergi tilsvarende et bygg i massivtre. Den generelle forutsetningen er at bærende
konstruksjoner skal opprettholde tilfredsstillende bæreevne i minst samme tid som i et preakseptert
bygg.
2.1.1 Analysebygninger
Det mest hensiktsmessige i denne analysen vil være å modellere analysebygninger (ut fra de
foreslåtte ytelsene), som utgjør de mest utfordrende eksemplene m.h.t. brannsikkerhet. Hvis
analysebygningene modelleres for å dekke inn mest mulig av tenkbare bygninger så fås resultater i
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analysen som kan generaliseres for de fleste bygninger som kan bygges ut fra de foreslåtte ytelsene.
Mens en prosjektspesifikk risikoanalyse utgår fra noen forutsetninger som er spesifikke for det enkelte
bygget (fremst kompenserende tiltak) kan en slik generell analyse utgå fra mere generelle
forutsetninger uten å vurdere inn ev. kompenserende tiltak utover de preaksepterte ytelsene.
Det er mest aktuelt å bygge høye trebygg i risikoklasse 4 (boligbygg) og risikoklasse 2 (kontorbygg).
Av disse to vil RKL4 være mest utfordrende m.h.t. brannsikkerhet. En analyse av brannsikkerheten i et
RKL4 bygg vurderes å vel dekke inn også RKL2. Det vurderes derfor å være mest egnet å fokusere
på boligbygninger i den komparative analysen. En etasje med
salgslokaler/næringslokaler/forsamlingslokaler er dog ofte vanlig i høye bygg. Slike lokaler i
risikoklasse 5 skal preakseptert også plasseres i brannklasse 3 i bygg med mere enn to etasjer. For å
dekke inn dette kan den underste etasjen i analysebygningen plasseres i RKL 5. RKL3 og RKL 6 vil
være lite aktuelt for høye bygg i tre og vil ikke dekkes av den komparative analysen, men det gjøres
en vurdering av hvordan resultatene fra utført analyse kan generaliseres også for disse risikoklasser.
Ut fra de foreslåtte endringene så finnes to distinkte kategorier av bygninger med ulike krav til
branntekniske sikkerhetstiltak, dels bygninger med 5- 8 etasjer og dels bygninger med 9-16 etasjer.
Det anses å være mest hensiktsmessig å verifisere brannsikkerheten for disse typer av bygninger hver
for seg og det modelleres derfor to ulike analysebygninger.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for analysebygg A1 er følgende:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 Åtte etasjer.
 Maks. 5000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90[B90] / R60[B60] / R30[B30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60[B60].
 Et Tr1 trapperom. (hver boenhet er tilgjengelig for brannvesenets høydemateriell)
 Alle himlinger er beskyttet med minst et lag gips.
 Maks. størrelse på brannceller generelt: 200 m2. (noen brannceller med størrelse på 200-400
m2 som kles med et lag branngips)
 Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i øvrig.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Røykventilasjon av trapperom med røykluke i topp.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 og tillegg F i denne standarden (forbedret vannforsyning).
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
 Hulromsventiler bak utv. kledning.
 Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for analysebygg A2 er følgende:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 16 etasjer.
 Maks. 5000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90[B90] / R60[B60] / R30[B30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60[B60].
 To Tr3 trapperom. (hver boenhet har uavhengig atkomst til trapperommene)
 Maks. størrelse på brannceller generelt: 200 m2. Brannceller som kles med to lag branngips
kan være 400 m2.
 Fullstendig innkledning av samtlige trekonstruksjoner med et lag branngips. To lag branngips
for brannceller mellom 200-400 m2. Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i
øvrig.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS 12845 og tillegg F i denne standarden (forbedret vannforsyning).
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
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Hulromsventiler bak utv. kledning.
Brannmannsheis og tørropplegg.
Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.

Disse bygninger følger helt de preaksepterte ytelsen i gjeldende VTEK10, med unntak av
brannmotstand til bærende og branncellebegrensende konstruksjoner samt. ytelser knyttet til
kledning/overflater. Med bærende og branncellebegrensende konstruksjoner i massivtre eller limtre
tilfredsstilles ikke kravet til ubrennbare/begrenset brennbare materialer i VTEK.
Det skal merkes særskilt at de preaksepterte ytelsene til overflater er oppfylt, så fremt det brukes
gipskledning eller brannimpregnert tre i rømningsveier, sjakter og hulrom og ingen brannceller med
eksponert tre er over 200 m2.
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3 METODIKK FOR ANALYSE
3.1 Verifikasjonsbehov
I risikoanalyser av spesifikke tiltak gjøres generelt en innledende vurdering av verifikasjonsbehovet
(hvor dyptgående og omfattende analysen trenger å være). Gitt formålet med denne analysen
forutsettes en fullstendig kvalitativ og kvantitativ risikoanalyse som nødvendig. Det gjøres derfor ikke
noen nærmere vurdering av verifikasjonsbehovet.

3.2 Valg av analysemetodikk
Ut fra problemstillingene og formålet med denne risikoanalyse vurderes det som nødvendig med en
dyptgående kvalitativ og kvantitativ analyse.
Generelt finnes to overordnede analysemodeller som kan brukes, komparativ risikoanalyse og
risikoanalyse opp mot absolutte akseptkriterier. I dette tilfelle vurderes det å være vel egnet med en
komparativ analysemodell da sikkerhetsnivået som gis av foreslåtte endringer i VTEK skal verifiseres
å være minst like bra som sikkerhetsnivået i gjeldende VTEK. En komparativ analyse med
analysebygninger som modelleres ut fra foreslåtte endringer og referansebygninger som modelleres
ut fra nå gjeldende VTEK vil kunne åstedkomme dette.
Generelt brukes scenarioanalyse som en del av branntekniske risikoanalyser. Det finnes to
overordnede typer av scenarioanalyser, deterministiske analyser og probabilistiske analyser. Man kan
si at den vesentlige forskjellen mellom disse to metoder ligger i hvordan usikkerheter behandles. I en
deterministisk analyse velges et fåtall konservative scenarioer med konservative inngangsdata. Disse
beregnes/simuleres deretter i bestemte hendelsekjeder helt til «slutten». Resultatene vil da bli
konservative og vil dekke inn usikkerheter knyttet til brannforløpet, rømningssituasjonen mv. I en
probabilistisk analyse tillates i stedet variabler og hendelser i scenarioene å variere i
beregningene/simuleringene og usikkerhetene ivaretas på denne måten. I dette tilfelle vurderes det
som best egnet å bruke en deterministisk metodikk som utgår fra konservative scenarioer i den
kvalitative analysen, da resultatene skal kunne generaliseres for alle typer av bygninger i bkl 3. Der
det er egnet med probabilistiske beregninger vil dog slike benyttes (fremst i den kvantitative analysen).
En skjematisk skisse over metodikken vises i figur 2.
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Figur 2 Skjematisk oversikt for arbeidsgangen i risikoanalysen.
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3.3 Akseptkriterium
I en komparativ risikoanalyse skal brannsikkerheten i den analyserte bygningen måles opp mot
sikkerhetsnivået i en referansebygning oppført helt etter preaksepterte ytelser. Brannsikkerheten i den
analyserte bygningen vurderes da som akseptabel om analysen viser at sikkerhetsnivået m.h.t. brann
er like bra eller bedre sammenlignet med referansebygningen.
I denne analyse har to ulike analysebygninger blitt definert. Akseptkriteriet for disse bygninger blir dog
det samme og kan defineres som:
Brannsikkerheten i de analyserte bygningene skal være minst like god som brannsikkerheten i de
tilsvarende referansebygningene som er oppført helt etter preaksepterte ytelser i gjeldende VTEK.
Referansebygningene beskrives i neste avsnitt.
I den kvantitative analysen av verdisikkerhet vurderes det å være vel egnet å sammenligne
analysebygningen med et større antall preaksepterte bygg i ulike brannklasser og risikoklasser.
Generelt skal referansebygninger ha samme risikoklasse som analysebygningen og ikke lavere
brannklasse enn analysebygningen (i.h.t. NS 3901:2012). Når det gjelder analyse av verdisikkerhet
vurderes dog ikke denne begrensning å være nødvendig. Oppdeling i ulike risikoklasser gjøres for å
ivareta personsikkerheten i ulike typer av bygg. Når det gjelder verdisikkerhet må størrelser av
potensiale materielle tap kunne sammenlignes mellom bygg i ulike risikoklasser.
For deler av analyseoppgaven vil det ev. ikke være mulig å kunne gjøre en tilfredsstillende
sammenligning av analysebygningene og referansebygningene. For slike delmoment må i stedet en
analyse direkte opp mot absolutte akseptkriterier brukes. Her utledes derfor noen absolutte
akseptkriterier for personsikkerhet, sikkerhet til slokkemannskaper og verdisikkerhet ut fra de
overordnede funksjonskravene i TEK10.
De mennesker som kan oppholde seg i eller på analyserte bygninger under brann skal kunne rømme
eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader.
En ev. brann i analysebygningene skal ikke gi urimelig store økonomiske eller materielle tap
Slokkemannskaper skal kunne utføre en innsats mot analyserte bygninger uten at de utsettes for
urimelig dårlige forhold.

3.4 Referansebygninger
Referansebygningen skal i.h.t. NS 3901:2012 beskrives med et sett av preaksepterte ytelser som er
realistisk å kombinere i ett og samme byggverk og skal være et bygg som er fysisk mulig å bygge. Det
skal ha samme risikoklasse og ikke lavere brannklasse enn analysebygningen. I denne komparative
analyse er det mest praktisk å beskrive referansebygningene helt likt analysebygningene, bortsett fra
de ytelser som er foreslått endret i VTEK. Når det gjelder disse ytelser modelleres
referansebygningene i stedet helt ut fra nå gjeldende VTEK. Men i øvrig modelleres altså
referansebygningene helt likt analysebygningene.
Hovedelementer, løsninger og ytelser for referansebygg R1 er følgende (forskjeller fra analysebygg
A1 er merket med rødt:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 Åtte etasjer.
 Maks. 10 000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90 A2-s1,d0[A90] / R60 A2s1,d0[A60] / R30 A2-s1,d0[A30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60 A2-s1,d0[A60].
 Et Tr1 trapperom. (hver boenhet er tilgjengelig med brannvesenets høydemateriell)
P:\U-prosjekt\U260 FoU Massivtre 2014-2017\Prosjekt Høye trebygg i massivtre 20152016\Risikoanalyse\Analyserapport - utg4 - 2016 12 06 (seneste).doc

15 av 58

Risikoanalyse – Analyserapport
FoU – Brannsikkerhet i trebygg over fire etasjer.
Dato:











06.12.16

Utgave nr.4

Ingen maks. størrelse på brannceller generelt. (noen brannceller som er over 200 m2 kles med
et lag gips.)
Himling i brannceller under 200 m2 er ubeskyttet.
Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK i øvrig.
Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
Røykventilasjon av trapperom med røykluke i topp.
Sprinkleranlegg i h.h.t NS-INSTA 900 type 2.
Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
Hulromsventiler bak utv. kledning.
Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.

Hovedelementer, løsninger og ytelser for referansebygg R2 er følgende (forskjeller fra analysebygg
A2 er merket med rødt:
 RKL 4 og BKL3. (RKL5 i plan 1. etasje)
 16 etasjer.
 Maks. 10 000 m2 pr. etasje.
 Brannmotstand bærende konstruksjoner (hoved./sek./trapp.): R90 A2-s1,d0[A90] / R60 A2s1,d0[A60] / R30 A2-s1,d0[A30]
 Brannmotstand branncellebegrensende konstruksjoner: EI60 A2-s1,d0[A60].
 To Tr3 trapperom. (hver boenhet har uavhengig atkomst til trapperommene)
 Ingen maks. størrelse på brannceller.
 Himling i brannceller under 200 m2 er ubeskyttet.
 Ytelser til overflater/kledninger i.h.t. gjeldende VTEK.
 Fulldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling og nøkkelboks.
 Sprinkleranlegg i h.h.t NS-INSTA 900 type 3.
 Ledesystem for rømning i h.h.t NS-EN 1838/NS 3926.
 Hulromsventiler bak utv. kledning.
 Brannmannsheis og tørropplegg.
 Følger preaksepterte ytelser i.h.t. gjeldene VTEK i øvrig.
Kommentarer til forskjeller:
De fleste av forskjellene mellom analysebygningene og referansebygningene følger direkte av de
foreslåtte endringene til preaksepterte ytelser som er vurdert. Dette omfatter type sprinkleranlegg, type
kledning, størrelse på brannceller og ytelser til bærende og branncellebegrensende konstruksjoner.
En annen forskjell er seksjonsstørrelsen som bare er 5000 m2 i analysebygningene mens den er
10000 m2 i referansebygningene. Dette beror på at det forutsettes brannenergi over 400 MJ/m2 i
analysebygningen (bidrag av permanent brannenergi fra trekonstruksjoner) hvilket medfører et mindre
seksjonsareal preakseptert.

3.5 Iterativ analyse
Hvis den første analysen viser at akseptkriteriene ikke oppnås må ytterligere tiltak vurderes. I dette
tilfelle vil ytterligere tiltak innebære at strengere ytelser enn de foreslåtte vurderes. Ut fra de strengere
ytelsene utføres da en ny analyse. Om denne analyse fortsatt ikke viser et akseptabelt risikonivå må
enda strengere ytelser vurderes. Denne iterative prosess gjennomføres da til at et sett ytelser har
kunnet blitt verifisert som tilfredsstillende, se figur 1.
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4 RISIKOANALYSE
I den komparative risikoanalysen analyseres brannsikkerheten i analyserte bygninger opp mot
preaksepterte referansebygninger. Generelt analyseres konsekvenser personsikkerhet, sikkerhet til
slokkemannskap og verdisikkerhet hver for seg. Det er også av interesse å undersøke brannforløpet i
seg selv. Analysen utgår fra kvalitative resonnementer som underbygges av kvantitative beregninger
når det er nødvendig. Den innledende kvalitative scenarioanalysen fungerer som en grovanalyse, der
særskilt interessante områder for kvantitativ analyse kan identifiseres.

4.1 Valg av scenarioer
NS 3901:2012 angir fire brannscenarioer som må vurderes når en risikovurdering utføres som del av
en prosjektering. Disse fire scenarioer passer dog ikke alltid helt bra ved komparative analyser, der
man vil fokusere på spesifikke forskjeller mellom analysebygning og referansebygning, og vil
analysere scenarioer der disse forskjellene har faktisk effekt. I SN-INSTA/TS 950:2014 gis utføreren
større frihet for valg av scenarioer. De fire scenarioene som gis av NS 3901:2012 er:
1. Et alvorlig brannscenario med rask utvikling og høy effekt som representerer det verste trolige
scenarioet i bygningen.
2. Brann som oppstår i et rom som normalt er uten personer, og som kan true et større antall
personer i andre deler av bygningen. (Scenario 2 kan utelates ved heldekkende
brannalarmanlegg)
3. Brann som utvikler seg langsomt og som ikke vil utløse et automatisk slokkeanlegg.
4. Andre representative scenarioer som analyseres for å avdekke robustheten.
Da analysen utføres komparativt og bruken vil være den samme for analysebygningene og
referansebygningen kan sannsynligheten for oppkomst av brann forutsettes å være like (SNINSTA/TS 950:2014). Analysen kan derfor utgå fra at brann har blitt initiert, og kun analysere
scenarioer derfra (utvikling, spredning, rømning mv.). Avsnittene 6.5 Fareidentifikasjon og 6.6 Analyse
av årsaker og sannsynlighet i NS 3901:2012 egnes derfor ikke noe særlig fokus i den kvalitative
analysen. Disse moment kommer til bruk i probabilistiske analyser som utgår fra starthendelser som
kan lede til brann. I den kvantitative analysen av verdisikkerhet vil sannsynlighet for oppkomst av
brann i bygninger med ulike bruk dog tas i beakting.
Overordnet identifiseres fem områder som er av særskilt interesse for brannsikkerheten i høye
trebygg:
 Det tidlige brannforløpet:
o Innvirkning av eksponerte trematerialer.
o Konsekvenser for personsikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper.
 Utvendig brannspredning via brennbare fasadematerialer og i hulrom.
 Brannens utvikling i det sene brannforløpet.
o Forkulling av bærende konstruksjoner.
o Effekt av sprinkleranlegg.
o Effekt av tildekking med gips.
o Konsekvenser for bærende konstruksjoner.
o Konsekvenser for verdisikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper.
 Brannspredning til andre bygg.
 Brann i byggefase.
Når det gjelder utvendig brannspredning forutsettes at ytelser til overflate/kledning følger nå gjeldene
VTEK og at det installeres hulromsventiler. Med disse tiltak og et automatisk slokkeanlegg vurderes
risikoen for vertikal utv. spredning å være vel ivaretatt. Dette utelates derfor fra videre analyse.
Brannspredning til andre bygg vurderes ikke å være noe større tema da bygningene vil være sprinklet
og ha relativt små brannceller. Vurdering av risiko for spredning til andre bygg utelates derfor fra
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videre analyse. Brann i byggefase utelates også fra denne analysen. Denne risikoen må analyseres
og ivaretas særskilt i hvert spesifikt prosjekt.
Altså identifiseres det tidlige brannforløpet, med innvirkning av eksponerte trekonstruksjoner og
konsekvenser for personsikkerhet og slokkemannskaper samt. det sene brannforløpet, med
innvirkning av sprinkleranlegg og gipskledning og konsekvenser for bygningens stabilitet,
verdisikkerhet og sikkerhet for slokkemannskaper som de mest interessante områdene for analyse. I
øvrig vil analysebygningene og referansebygningene prestere likt da de følger samme ytelser.
For bygg A1 identifiseres ut fra ovenstående følgende generelle scenarioer som relevante for videre
analyse:
 Brann i en branncelle med størrelse under 200 m2 (bolig).
o S1: Med innvirkning av sprinkleranlegg.
o S2: Uten innvirkning av sprinkleranlegg.
 Brann i en branncelle med størrelse på 200-400 m2 (forsamlingslokale/næringsareal).
o S3: Med innvirkning av sprinkleranlegg.
o S4: Uten innvirkning av sprinkleranlegg.
For bygg A2 identifiseres følgende scenarioer som relevante for videre analyse:
 Brann i en branncelle med størrelse under 200 m2 (bolig).
o S5: Med innvirkning av sprinkleranlegg.
o S6: Uten innvirkning av sprinkleranlegg.
 Brann i en branncelle med størrelse på 200-400 m2 (forsamlingslokale/næringsareal).
o S7: Med innvirkning av sprinkleranlegg.
o S8: Uten innvirkning av sprinkleranlegg.
Med disse åtte overordnede scenarioer dekkes de scenarioer i NS:3901:2012 som er relevante for
problemstillingen og som kan tenkes gi forskjellige konsekvenser i analysebygningen og
referansebygningen.
Det skal påpekes at det er det tidlige brannforløpet før overtenning som er av størst betydning for
personsikkerheten. Og det sene brannforløpet etter overtenning som er av størst betydning for
bygningens stabilitet, verdisikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper (Buchanan, 2015). Hvis det
ikke skjer overtenning vil det ikke skje noen omfattende forkulling av konstruksjonselementer da
temperaturen vil være lav. Forkulling skjer først ved temperaturer på ca. 300 C.
Det skal også påpekes at NS-EN 12845 åpner for å utelate sprinkling av trapperom. Dette vurderes
generelt å være en dårlig idé i et bygg med trekonstruksjoner for å ivareta både personsikkerhet,
sikkerhet til slokkemannskaper og verdisikkerhet. Sprinkling av trapperom forutsettes derfor i begge
de analyserte bygningene.

4.2 Modellering av brannforløp
Uansett om sprinkleranlegget fungerer eller ikke vil det være konservativt å utgå fra en «varste trolig»
utvikling av brannen. Dette innebærer stor tilgang på variabel brannenergi og en relativt rask tilvekst.
Den maksimale effekten for en brann i en branncelle er avgjørende både for temperatur og branntid. I
noen tilfeller vil det være konservativt å anta en lav effekt (som gir lang branntid) mens det i andre
tilfeller vil være konservativt å anta en høy effekt (som gir høy temperatur). Det vil derfor være
hensiktsmessig å utgå fra ulike størrelser på brannen i ulike momenter av analysen. I denne analyse
vil dog en brann av udefinert størrelse som er helt lik i analysebygningen og referansebygningen oftest
bli brukt.
Den maksimale effektutviklingen begrenses av enten syretilførselen eller brennstofftilgangen (den
minste av de to). For en ventilasjonskontrollert brann skjer dog ofte forbrenning utenfor brannrommet
(der branngasser finner tilgang på syre). Tilgjengelig brannenergi kan altså gi opphav til en større
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brannenergi enn hva ventilasjonsåpningene generelt tillater. Li et al (2014) målte effektutviklingen i og
utenfor et brannrom både med og uten eksponerte massivtreelementer og fant at effektutviklingen blir
omtrent dobbelt så høy med eksponerte massivtreelementer, men at egentlig all den ytterligere
forbrenningen skjer utenfor brannrommet.
Branntesten i Trondheim viste at det ikke vil bli noen avkjølingsfase hvis sprinkleranlegget ikke
fungerer og det finnes eksponerte massivtreelementer. Brannen vil da fortsette til at
massivtreelementen er gjennombrennet og brannen sprer seg til inntilliggende brannceller. I
brannceller med ubrennbare konstruksjoner vil brannen gå inn i en nedkjølingsfase når den variable
brannenergien begynner å ta slutt.
Når sprinkleranlegget er operativt viste dog testene i Trondheim samt. Frangi & Fontana (2005) at
brennbare kledninger ikke deltar i brannen (i noen vesentlig grad).
I ev. kvantitative beregninger av brannforløpet antas brannen vokse i.h.t. en αt2-kurve med
tilveksthastighet 0,047 kW/m2 (Tilveksthastighet «fast» i.h.t. Karlsson & Quintiere, 2000). Maks.
effekten bestemmes ut fra hva som er mest konservativt for analysert scenario, men maks. 30 MW.
BBRAD3 anbefaler til sammenligning at 2 MW brukes når sprinkleranlegget forutsettes å ikke fungere.
Avkjølingsfase antas å starte når 80% av brannenergien er forbruket forutsatt at brannen ikke har fått
tak i brennbare konstruksjoner (Staffansson, 2010). Ved overtenning antas effektutviklingen vokse til
den maksimale effektutviklingen som gis av enten brennstoff- eller syretilgang på et minutt.
I denne analyse er det både av interesse å analysere det tidlige brannforløpet og det sene
brannforløpet. Det tidlige brannforløpet vil fremst ha betydning for personsikkerhet, mens det senere
brannforløpet fremst vil ha betydning for verdisikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper.

4.3 Kvalitativ analyse av scenario S1, S3, S5 og S7
I samtlige av disse scenarioer forutsettes sprinkleranlegget å fungere som det skal.
For scenario S1 forutsettes en branncelle på maks. 200 m2 med vegger med eksponert tre (i
referansebygningen også eksponert tre i himling).
For scenario S3 forutsettes at startbranncellen på 400 m2 er kledd med ett lag branngips (i
referansebygningen er himling og vegger kledd med et lag vanlig gips uten begrensning av størrelse
på branncellen).
For scenario S5 forutsettes fullstendig innkledning med ett lag branngips i en branncelle på maks. 200
m2 (eksponert tre for vegger og himling i referansebygningen).
For scenario S7 forutsettes fullstendig innkledning med to lag branngips i en branncelle på maks. 400
m2 (et lag vanlig gips i referansebygningen, uten begrensning av størrelse på branncellen).
Når sprinkleranlegget i.h.t. NS-EN 12845 fungerer som det skal vil det slokke eller kraftig begrense en
brann i en veldig tidlig fase. Referansebygningene og analysebygningene anses da prestere likt for
alle fire av disse scenarioer, da det kan forutsettes samme møblering og tilgang på variabel
brannenergi. Analysebygningene har tilsvarende eller bedre kledninger som referansebygningen i
samtlige av disse scenarioer og vil p.g.a. dette prestere minst like bra som referansebygningen når
sprinkleranlegget er operativt og effektivt.
Personsikkerheten vurderes ut fra dette å være tilfredsstillende i analysebygningen sammenlignet mot
referansebygningen for samtlige 4 scenarioer.
For disse scenarioer vil brannen bli slokket eller begrenset langt før den blir truende for bygningens
stabilitet. Sikkerhet til slokkemannskaper og verdisikkerhet vil derfor også være tilfredsstillende for
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disse scenarioer. Hvis sprinkleranlegget ikke klarer å slokke brannen helt vil den i hvert fell begrense
brannen slik at den er lett å håndtere for brannvesenet, selv om de skulle ha veldig lang innsatstid. En
kraftig begrenset brann vil se lik ut i både analysebygningene og referansebygningene. Hvis
sprinkleranlegget fungerer vil helt enkelt bygningen ikke brenne ned.
Både det tidlige og senere brannforløpet vurderes å være helt likt i referansebygningene og i
analysebygningene for disse fire scenarioer. Konsekvensene m.h.t. både personsikkerheten,
verdisikkerheten og sikkerheten til slokkemannskaper vurderes derfor også å være helt like i
analysebygningene og i referansebygningene for de scenarioer der sprinkleranlegget fungerer.
Dette er i tråd med hva Buchanan beskriver i Fire Resistance of multi-storey timber buildings (2015):
«[…] with a good sprinkler system in operation there is no problem because there is no flashover and
no charring of structural timber.»

4.4 Kvalitativ analyse av scenario S2
I dette scenario forutsettes sprinkleranlegget ikke å fungere. I analysebygningen har startbranncellen
eksponerte trekonstruksjoner i vegger mens himling er beskyttet med et lag gips. Referansebygningen
har trekledning i både vegger og himling. Branncellen er begrenset til 200 m2 i både
analysebygningen og referansebygningen.
4.4.1 Det tidlige brannforløpet
I brannceller inntil 200 m2 kan trekledning preakseptert brukes for både vegger og tak. Det er dog ikke
realistisk å anta en tykkelse på kledningen over 20 mm. Erfaringsmessig vil forkullingshastigheten for
trematerialer være ca. 1 mm/min. Ut fra dette kan brannforløpet i de første 20 minuttene antas å være
bedre i analysebygningen (forutsatt vegger med eksponerte massivtreelementer, men med beskyttet
himling) enn referansebygningen (med 20 mm trekledning for både vegger og himling).
Eksponerte massivtreelementer vil gi samme bidrag av brannenergi som trekledning helt frem til at
trekledningen har brennet opp. Deretter vil det kunne være en viss forskjell mellom brannforløpet i
analysebygningen og brannforløpet i referansebygningen da det i referansebygningen da kun vil være
den variable brannenergien som brenner. Med en «vanlig» møblering og utforming av vinduer vil dog
den variable brannenergien ofte kunne opprettholde en veldig kraftig brann i opp mot 60 minutter. I
analysebygningen vil brannen kunne være litt kraftigere etter 20 minutter da mere brannenergi
medvirker enn i referansebygningen. Men da brannen vil være ventilasjonskontrollert så skjer den
ytterligere forbrenningen mest sannsynlig utenfor startbranncellen (i fri luft).
For en generell boligbygning på 8 etasjer kan den nødvendige rømningstiden antas å være mindre
enn 30 minutter med tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Sett i lys av at analysebygningen også har et
slokkeanlegg med større sannsynlighet for å slokke brannen (d.v.s. at dette scenario er mindre
sannsynlig i analysebygningen enn i referansebygningen) vurderes derfor personsikkerheten å være
minst like god i analysebygningen som i referansebygningen m.h.t. til dette scenario.
Dette er også i tråd med den forskning som Zhang et al (2015) har utført, som konkluderer i at
personsikkerheten ikke er dårligere i høye bygninger med trekonstruksjoner enn i «konvensjonelle»
bygninger. Deres studie viser at i branncelleinndelte bygninger vil den absolutt største delen av
personskadene skje i startbranncellen. Studien viser også at forholdene i startbranncellen vil være
veldig like i trebygg og i «konvensjonelle» bygg. I bygninger med en mere åpen struktur kan personer
oftere utsettes for farlige forhold i rømningsveier, men også der vil forholdene være veldig like i
trebygningene som i de «konvensjonelle» bygningene.
4.4.2 Det sene brannforløpet
Når sprinkleranlegget ikke fungerer vil det sene brannforløpet bli annerledes i analysebygningen enn i
referansebygningen. I referansebygningen vil brannen gå inn i en nedkjølingsfase alt ettersom den
variable brannenergien tar slutt. I analysebygningen vil de brennbare konstruksjonene fortsette å
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forsyne brannen med brensel og det vil ikke initieres noen nedkjølingsfase. Brannen vil da suksessivt
vokse til flere og flere brannceller og svekke fler og fler bærende konstruksjoner helt til at bygningen
kollapser eller brenner ned (forutsatt at brannvesenet ikke klarer å slokke brannen). Hvis
sprinkleranlegget ikke fungerer i brannceller med eksponerte trekonstruksjoner vil vi derfor være helt
avhengige av at brannvesenet slokker brannen for at hele bygningen ikke skal gå tapt.
Når det gjelder sikkerheten til slokkemannskaper vil det ikke være fundamentalt annerledes forhold
ved innsats enn i referansebygningen. Så fremt brannvesenet er tilstede innom 60 minutter vil de ha
gode muligheter å slokke brannen som da kan forutsettes å være begrenset til en branncelle på 200
m2 både i referansebygningen og i analysebygningen.
Personsikkerheten og sikkerheten til slokkemannskaper for scenarioet anses å være tilfredsstillende
verifisert med denne kvalitative analyse.
Den mest vesentlige risikoen her vil være risikoen for at brannvesenet ikke klarer å slokke brannen og
at brannen derfor gir store materielle skader (ev. at hele bygningen går tapt). Eksponerte
trekonstruksjoner vil altså fremst ha verdisikkerhetskonsekvenser. Men en slik totalbrann/kollaps vil
også kunne ha konsekvenser for personsikkerhet og sikkerhet til slokkemannskaper.. Det vil foreligge
en restrisiko for en totalbrann/kollaps når hverken sprinkleranlegget eller brannvesenet klarer å slokke
brannen. Å begrense denne restrisikoen mest mulig er en av anledningene til hvorfor det stilles krav til
sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 istedenfor vanlig boligsprinkler. Et NS-EN 12845 anlegg
dimensjoneres for å slokke en brann og vil derfor kunne ivareta verdisikkerheten bedre. Det stilles
også andre krav til vannforsyning og vanntilførsel ved vedlikehold som gjør et NS-EN 12845 anlegg
mere pålitelig. Økt krav til vannforsyning vil også oftest medføre at bygningen må plasseres i
tettbebygde strøk der brannvesenet har kort innsatstid. Det er vanskelig å kvantifisere hvor mye bedre
et NS-EN 12845 anlegg er enn et boligsprinkleranlegg, og det er vanskelig å kvantifisere restrisikoen
for en totalbrann, men dette vil også være et spørsmål for byggherrens og samfunnets risikoappetitt
og et spørsmål i forhold til forsikring. Buchanan (2015) mener til sammenligning at eksponerte trekonstruksjoner er akseptabelt i bygninger opp til 8 etasjer når sprinkleranlegget har forbedret
vannforsyning. Dette grunnet at det også kan forutsettes en større sannsynlighet for at brannvesenet
kan håndtere en brann i et bygg med maks. høyde på ca. 20-25 m.
Når det gjelder verdisikkerhet har denne kvalitative analyse vist på en viss risiko for store materielle
tap (når hverken sprinkleranlegget eller brannvesenet klarer å slokke brannen og bygningen etterhvert
kollapser). Med den forbedrede vannforsyningen og tilførlitligheten til sprinkleranlegget, brannceller
som er mindre enn 200 m2 og at det er liten sannsynlighet for at brannvesenet ikke klarer å slokke en
brann i en slik branncelle vurderes dog denne restrisiko å være veldig liten, også sett til det verdi som
en bygning på 8 etasjer utgjør. Overordnet vurderes derfor verdisikkerheten å være vel ivaretatt. Dette
underbygges også med en kvantitativ analyse i avsnitt 4.8. Personsikkerhet og sikkerhet til
slokkemanskaper i forhold til totalbrann/kollaps anses å være ivaretatt ved at den materielle
sikkerheten er ivaretatt i det meget sene brannforløpet.

4.5 Kvalitativ analyse av scenario S4
Dette scenario starter i et forsamlingslokale med maks. størrelse på 400 m2. Her kan det p.g.a.
persontall fås en lengre nødvendig forflytningstid enn i boliger. Men samtidig vil forberedelsestiden
være kortere, og da arealet fortsatt er relativt lite vurderes en nødvendig rømningstid på maks. 30
minutter fortsatt å være rimelig.
Sprinkleranlegget forutsettes å ikke fungere. Hele branncellen i analysebygningen er forutsatt klett inn
med ett lag branngips. I referansebygningen er branncellen klett inn med ett lag vanlig gips.
4.5.1 Det tidlige brannforløpet
I det tidlige brannforløpet vurderes analysebygningen og referansebygningen prestere helt likt da det
er forutsatt gipskledning for alle egger og himling i begge bygningene. Med ett lag branngips i
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analysebygningen vurderes ikke scenarioet å representere et uakseptabelt brannforløp i den tidlige
fasen (i nødvendig rømningstid). Personsikkerheten vurderes derfor å være ivaretatt i dette scenario.
Det skal også nevnes at begrensningen på 400 m2 i analysebygningen vil representere et litt snillere
brannforløp enn hva som kan forventes i referansebygningen der brannceller preakseptert kan være
10000 m2.
4.5.2 Det sene brannforløpet
Innsatsforholdene for brannvesenet vurderes også å være veldig like i både referansebygningen og
analysebygningen da brannforløpet vil være likt frem til at de starter sin innsats. P.g.a. den
begrensende størrelsen på 400 m2 vurderes innstasforholdene å være bedre i analysebygningen enn
i referansebygningen der maks. størrelse kan være 10000 m2. Den variable brannenergien som kan
forventes av en større branncelle vurderes å innebære en mye større utfordring for brannvesenet enn
det bidrag som kommer fra trekonstruksjonene etter ca. 20 minutter når branngipsen starter å fallere.
Når det gjelder verdisikkerhet så vil dette være helt avhengig av at brannvesenet klarer å slokke
brannen når sprinkleranlegget ikke fungerer. Her vil utfordringen være den samme som for scenario
S2 med forskjellen at dette scenario utgår fra en dobbelt så stor branncelle, men uten eksponert tre.
Overordnet vurderes brannvesenet ha omtrent samme muligheter å slokke en brann i en branncelle
på 400 m2 klett med et lag branngips, som i en branncelle på 200 m2, der samtlige vegger har
eksponert tre. Effektutviklingen vurderes å være omtrent like stor i disse to tilfellene, grunnet på at det
kan forventes en dobbelt så høy effektutvikling i en branncelle med eksponerte massivtreelementer (Li
et al 2014).
Et lag branngips sikkerstiller at trekonstruksjonene bak ikke bidrar til brannen i de første 20 minuttene
(Li et al 2014). Dette vil innebære at når brannvesenet starter sin innsats så er det lite av
trekonstruksjonene som deltar i brannen. Deretter vurderes effektutviklingen i analysebygningen å
omtrent tilsvare en brann i en branncelle på 800 m2 uten brennbare konstruksjoner. En slik branncelle
er helt preakseptert i referansebygningen.
Det vil dog fortsatt foreligge en restrisiko for total brann/kollaps når brannvesenet ikke klarer å slokke
brannen, jfr. avsnitt 4.4.2. Selv om brannvesenet har bedre muligheter å slokke en brann i
analysebygningen (som har mindre brannceller enn referansebygningen) så vil jo konsekvensen være
større om de ikke klarer det.
Med den forbedrede vannforsyningen og tilforlitligheten til sprinkleranlegget, brannceller som er
mindre enn 400 m2 og at det er liten sannsynlighet for at brannvesenet ikke klarer å slokke en brann i
en slik branncelle vurderes dog denne restrisiko å være veldig liten, også sett til det verdi som en
bygning på 8 etasjer utgjør. Overordnet vurderes derfor verdisikkerheten å være vel ivaretatt. Dette
underbygges også med en kvantitativ analyse i avsnitt 4.8.
Buchanan (2015) angir til sammenligning «local areas exposed» for bygninger med bærende
trekonstruksjoner på opp til 8 etasjer med s.k. «special sprinklers» uten begrensning på
branncellestørrelsen. Med en begrensning på 400 m2 maks. branncellestørrelse, fullstendig
beskyttelse med ett lag branngips samt. et sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F, vurderes
den analyserte bygningen å representere et strengere nivå enn hva som anbefales av Buchanan
(2015).
Det skal påpekes at maks. størrelsen for brannceller på 400 m2 er innført som et ekstra
sikkerhetstiltak for å ivareta tilfredsstillende muligheter/sannsynlighet for at brannvesenet skal klare å
slokke brannen. En branncelle på 400 m2 klett in med ett lag branngips vurderes å tilsvare en
branncelle på 200 m2 der alle vegger har eksponert tre, sett til brannvesenets muligheter å slokke
brannen. Begge disse brannceller representerer en størrelse på brannen som vurderes å ligge
innenfor akseptabel sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats i.h.t. prSN-INSTA.
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4.6 Kvalitativ analyse av scenario S6
Dette scenario forutsetter at sprinkleranlegget ikke fungerer i analysebygningen på 16 etasjer. Det
forutsetter dog fullstendig tildekking med ett lag branngips og maks. størrelse på brannceller på 200
m2 (i referansebygningen kan både himling og vegger ha eksponert tre).
4.6.1 Det tidlige brannforløpet
Overordnet vurderes analysebygningen å prestere bedre enn referansebygningen m.h.t. dette
scenario. Dette da referansebygningen har brennbar kledning mens analysebygningen har et lag
branngips på vegger og i himling. Sammenlignet med scenario S2 og S4 vil dette scenario også være
snillere i startbranncellen. Grunnet størrelsen på branncellen vil det ta lang tid før brannen ev. får tak i
brennbare trekonstruksjoner. I den tidlige fasen (nødvendig rømningstid) vurderes derfor
analysebygningen ivareta personsikkerheten bedre enn referansebygningen.
4.6.2 Det sene brannforløpet
Sammenlignet mot referansebygningen vurderes innsatsforholdene å være bedre i analysebygningen
enn i referansebygningen. Dette da branncellen i analysebygningen er fullstendig innkledd med ett lag
branngips mens referansebygningen har trekledning for både vegger og himling. Når brannvesenet
starter sin innsats og i noen minutter deretter kan derfor et snillere forløp forventes i analysebygningen
enn i referansebygningen.
Hvis brannen ikke slokkes vil dog branngipsen etter hvert falle av og brannen vil da få tak i de
brennbare trekonstruksjonene. Forløpet vil da kunne fortsette uhindret fra branncelle til branncelle og
gi store materielle tap (ev. tap av hele bygningen). Jfr. analyse av scenario S2 i avsnitt 4.4.2.
Forskjellen mot scenario S2 er at scenario S4 berører en høyere bygning der det prinsipielt vil være
vanskeligere for brannvesenet å foreta innsats. I et bygg over 8 etasjer må det forutsettes at
slokkeinnstas kun foretas av røykdykkere. Dog vil fullstendig innkledning med et lag branngips
innebære en vesentlig fordrøying (minst 20 minutter) før de brennbare konstruksjonene bidrar i
brannen. Med denne ekstra tid anses brannvesenet ha gode muligheter for å slokke en brann i en
branncelle på maks. 200 m2 også i en bygning på 16 etasjer. Men den identifiserte restrisikoen for
materielle tap vil også foreligge her. Verdisikkerheten for dette scenario vurderes derfor også
kvantitativt i avsnitt 4.8.
Det skal påpekes at maks. størrelsen for branncellen på 200 m2 er innført som et ekstra
sikkerhetstiltak for å ivareta tilfredsstillende muligheter/sannsynlighet for at brannvesenet skal klare å
slokke brannen. En branncelle på 200 m2 som er fullstendig kledd inn med et lag branngips, i et bygg
med 16 etasjer, vurderes kvalitativt å tilsvare en branncelle på 200 m2 der alle vegger har eksponert
tre, i et bygg med 8 etasjer, sett til brannvesenets muligheter å slokke brannen. Denne brannceller
vurderes altså også å representere en brannstørrelse som ligger innenfor akseptabel sannsynlighet
for vellykket slokkeinnsats i.h.t. prSN-INSTA, jfr. avsnitt 4.5.2.
Buchanan (2015) angir «no exposed wood» for bygg over 8 etasjer med «special sprinklers» uten
begrenset branncellestørrelse. Sammenlignet med dette representerer analysebygningen en bedre
sikkerhet da denne også har en begrenset branncellestørrelse, i tillegg til fullstendig innkledning med
ett lag branngips og et sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845.

4.7 Kvalitativ analyse av scenario S8
Dette scenario forutsetter at sprinkleranlegget ikke fungerer i analysebygningen på 16 etasjer. Det
forutsetter dog fullstendig tildekking med to lag branngips og maks. størrelse på brannceller på 400 m2
(i referansebygningen kun et lag vanlig gips uten begrensning av branncellestørrelsen).
4.7.1 Det tidlige brannforløpet
Overordnet vurderes analysebygningen og referansebygningen prestere veldig likt m.h.t. dette
scenario da det forutsettes fullstendig innkledning i begge bygningene. P.g.a. begrensningen av
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branncelle-størrelsen i analysebygningen kan det t.o.m. forutsettes et snillere scenario der. Med to lag
branngips sikkerstilles at brennbare konstruksjoner ikke deltar i brannen i ca. 60 minutter (Li et al
2014). Ut fra dette vurderes analysebygningen ikke å prestere dårligere enn referansebygningen i
nødvendig rømningstid.
4.7.2 Det sene brannforløpet
Med full tildekking med to lag branngips fås et brannforløp som tilsvarer et «konvensjonelt» bygg selv
om sprinkleranlegget ikke fungerer. D.v.s. at det blir en avkjølingsfase også i analysebygningen.
Li et al (2014) undersøkte brannforløpet i en branncelle med massivtrekonstruksjoner som var klett
med to lag gips. På lik måte som i et «konvensjonelt» bygg overgikk brannen i en nedkjølingsfase
etter hvert og masivtreelementene bidro ikke til brannen i minst de første 175 minuttene. Ved dette
tidspunkt kan brannvesenet forutsettes å ha god kontroll over situasjonen da dette er langt inn i
nedkjølingsfasen og brannen ved dette stadium vil ha en relativt lav effektutvikling når den meste
variable brannenergien er forbruket. Ut fra karakteristiske verdier for variabel brannenergi og en
effektutvikling på 10 MW beregnes f.eks. nedkjølingsfasen starte etter ca. 40 minutter.
I en branncelle på maks. 400 m2 vurderes to lag branngips å klare brannpåkjenningen helt til at
nedkjølingsfasen starter. Da vil det være svært gode muligheter for brannvesenet å slokke brannen.
Både personsikkerheten, sikkerheten til slokkemannskaper og verdisikkerheten vurderes overordnet å
være vel ivaretatt m.h.t. dette scenario.
Når brannceller kles med to lag branngips vil altså brannforløpet i analysebygningen bli veldig lik
brannforløpet i referansebygningen. Det må dog betenkes at størrelsen på selve branncellen vil
påvirke størrelsen av selve brannen. Li et al (2014) undersøkte ikke branner i svært store brannceller.
Erfaringsmessig vil dog ikke branntiden forlenges svært mye p.g.a. mere tilgjengelig brannenenergi da
en større branncelle også vil innebære mere åpninger og derigjennom mere oksygen. En større
branncelle vil oftest altså innebære en branntid i samme størrelsesorden, men en høyere maksimal
effektutvikling. Samtidig vil en høyere effektutvikling erfaringsmessig ikke innebære en veldig mye
høyere temperatur, i en vel ventilert branncelle. Så branngipsen kan antas å klare i hvert fell minst de
60 minuttene som den er dimensjonert for, selv om de 175 minuttene som Li et al (2014) beskriver,
ikke forutsettes. Uansett størrelse på branncellen vurderes altså brannforløpet i analysebygningen bli
likt brannforløpet i referansebygningen og overgå i en nedkjølingsfase før branngipsen fallerer og
brannen får tak i trekonstruksjonene. Når vel dette skjer har brannvesenet hatt god tid på seg å slokke
brannen. Både personsikkerhet, sikkerhet til slokkemannskaper og verdisikkerhet vurderes derfor å
være vel ivaretatt i analysebygningen m.h.t. dette scenario. Restrisikoen m.h.t. verdisikkerhet for dette
scenario kan også sammenlignes med restrisikoen i scenario S6 som vil være vesentlig høyere (mye
større sannsynlighet for omfattende branner uten nedkjølingsfase når det er kun et lag branngips).
Med tildekking av to lag branngips i en branncelle på 400 m2 vurderes derfor verdisikkerheten å være
bedre ivaretatt enn med kun ett lag branngips i en branncelle på 200 m2. Det vurderes derfor ikke å
være nødvendig å vurdere verdisikkerheten ytterligere for dette scenario. Den identifiserte restrisikoen
vurderes å bli dekket inn i analysen av scenario S6.
Det skal påpekes at maks. størrelsen for branncellen på 400 m2 er innført som et ekstra
sikkerhetstiltak for å ivareta tilfredsstillende muligheter til slokking og tilfredsstillende funksjon til
branngipsplater. En branncelle på 400 m2 representerer en brannenergi og en effektutvikling som vil
være håndterbar for brannvesenet i de aller fleste tilfeller, særskilt når brannen etter hvert overgår i en
avkjølingsfase.
Buchanan (2015) angir «no exposed wood» for bygg over 8 etasjer med «special sprinklers» uten
begrenset branncellestørrelse. Sammenlignet med dette representerer analysebygningen en bedre
sikkerhet p.g.a. to lag branngips (ikke kun et lag vanlig gips) og maks. 400 m2 maks. størrelse på
brannceller.
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4.8 Kvantitativ analyse av verdisikkerhet
I den kvalitative analysen av scenario S2, S4 og S6 ble en restrisiko for totalbrann/kollaps knyttet til
verdisikkerhet identifisert. Ut fra gitte forutsetninger og kompenserende tiltak vil dette være den
vesentlige utfordringen i høye bygg med bærende trekonstruksjoner. Personsikkerheten og
sikkerheten til slokkemannskaper har blitt verifisert som tilfredsstillende for samtlige scenarioer, da
brannforløpet vil være veldig lik gjennom rømnings- og redningsfasen samt. en bra bit ut i
slokkearbeidsfasen. En totalbrann/kollaps vil selvfølgelig også kunne ha konsekvenser for
personsikkerhet og slokkemannskaper. Men i det meget sene brannforløpet vil dette bli ivaretatt om
analysen viser at verdisikkerheten er ivaretatt.
Når sprinkleranlegget fungerer så vil verdisikkerheten være vel ivaretatt i de analyserte bygningene,
men når sprinkleranlegget ikke fungerer er vi avhengige av brannvesenets innsats for å ivareta
verdisikkerheten. Dette er hva scenario S2, S4 og S6 representerer. Tabell 2 illustrerer den
gjenstående oppgaven for kvantitativ analyse.
Tabell 2 Gjenstående oppgave for kvantitativ analyse.

Den kvalitative analysen av scenario 2, 4, 6 konkluderte i at restrisikoen for store materielle tap er
tilfredsstillende liten. Dette p.g.a. økt tilførlitlighet til sprinkleranlegget og vannforsyning til dette, relativt
enkle innsatsforhold for brannvesenet og begrensninger til branncellestørrelsen. Denne kvantitative
analyse har som formål å verifisere denne konklusjon med mere utførlige beregninger.
4.8.1 Metodikk for kvantitativ analyse
Risiko knyttet til verdisikkerhet ved brann er et relativt komplekst område da det dels er vanskelig å
kvantifisere konsekvenser i form av materielle skader av et brannforløp samtidig som det er vanskelig
å kvantifisere sannsynligheter for spesifikke konsekvenser. Det er også vanskelig å si hva som er et
akseptabelt nivå, da dette vil være avhengig av tiltakshaveres og samfunnets risikoappetitt. Samtidig
vil et akseptabelt forventet tap i året p.g.a. brann også være avhengig av den nytte som bygningen
medfører. Dette er særskilt vanskelig å sammenligne mellom ulike typer av bygg. prSN-INSTA gir
generelle akseptkriterier for bruk i probabilistiske analyser men kun for personsikkerhet. For
verdisikkerhet henviser standarden til at akseptable nivåer må avklares med tiltakshaver i hvert enkelt
tilfelle. Standarden diskuterer også statistisk data for materielle tap i.f.m. brann og mener at slik data
hilst ikke skal brukes da den nødvendigvis ikke gjenspeiler samfunnets risikoappetitt.
For å få frem sammenligningsbare verdier for akseptabelt risikonivå m.h.t. verdisikkerhet undersøkes
her et flertall preaksepterte bygg. Disse er nødvendigvis ikke å betrakte som direkte referansebygg til
de modellerte analysebygningene da de vil være plassert i andre risikoklasser og brannklasser. Men
de vil fortsatt kunne gi en pekepinn om hva som er å anse som et akseptabelt nivå på forventede
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materielle tap. Inndeling i risikoklasser er jo fremst av personsikkerhets hensyn. Sett opp mot
verdisikkerhet er risikoklasse av mindre betydning. Ulik bruk vil dog kunne gi ulik størrelse av
potensiale materielle tap, p.g.a. ulike inventarier (dyre maskiner og lagrede varer i risikoklasse 2, store
mengder varer i risikoklasse 5, dyre maskiner i risikoklasse 6 mv.). Da analysen skal kunne dekke inn
alle tenkbare bygg i brannklasse 3 kan dog variasjoner i løs innredning forutsettes å være lik i den
analyserte bygningen og de bygg som brukes for sammenligning m.h.t. verdisikkerhet. Verdier knyttet
til inventarier og innredning utelates derfor fra analysen. D.v.s. at hver m2 bygning forutsettes å
representere samme verdi, uansett etasjeantall, risikoklasse mv.
For å kvantifisere risikonivået brukes her hendelsetreanalyser. Disse analyser vil bestå av fire viktige
delmomenter:
 Vurdering av sannsynlighet/frekvens for oppkomst av brann i bygningen.
 Vurdering av sannsynlighet for en brannutvikling som vil være truende for
verdisikkerheten/bygningens stabilitet.
 Vurdering av sannsynlighet for at brann slokkes eller kontrolleres før den blir truende for
verdisikkerheten.
 Størrelse av materielle tap for ev. branner.
For å kunne kvantifisere risikoen må vi kunne finne verdier på samtlige av disse fire delmomenter. For
de tre første finnes tilfredsstillende data og verdier f.eks. i prSN-INSTA. Det vanskelige er å estimere
størrelsen av materielle tap p.g.a. brann i ulike bygninger.
En hendelsetreanalyse med disse delmomenter vil resultere i et forventet økonomisk tap pr. år. For
hver analysert bygning og hendelsekjede gjøres her en grov estimering av dette tap. Økonomiske tap
vil her ikke bli uttrykt i faktiske penger uten i omfang av skader uttrykt i skadet gulvareal. Dette ivaretar
usikkerheter knyttet til inventar. Å uttrykke materielle tap som skadet gulvareal anbefales av prSNINSTA.
Analysen av verdisikkerheten bortser fra kostnader knyttet til brannsikkerhetstiltakene og kostnader
knyttet til f.eks. vannskader. Disse kostnader vurderes å være omtrent i samme størrelsesorden som i
preaksepterte bygg.
Det er tre scenarioer som er relevante for analyse. To av disse er i bygg A1 (i bygningen med åtte
etasjer) mens det tredde scenarioet er i bygg A2 (i bygningen med 16 etasjer). Da denne analyse
bortser fra innvirkning av branngips, vil scenario S4 dekke inn scenario S2. D.v.s. at beregnet risiko for
materielle tap i scenario S2 vil være mindre enn i scenario S4 p.g.a. den mindre størrelsen på
branncellen. I analysen av bygg A1 på åtte etasjer forutsettes derfor branncellestørrelsen 400 m2.
4.8.2 Frekvens for oppkomst av brann
For frekvens for oppkomst av brann i ulike typer bygg brukes data for Finland fra Tillander (2004), se
tabell 3.
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Tabell 3 Frekvens for oppkomst av brann i ulike typer bygg.

Her ansettes altså f.eks. en frekvens på 6,3 * 10^-6 pr. m2 og år for analysebygningen (boligbygg).
Dette vil også være representativt og konservativt for andre typer av høye trebygg (kun industribygg
gir en vesentlig høyere frekvens). Det er mulig at statistikken fra Finland oven ikke gjenspeiler
frekvenser for brannstart i Norge i dag. Men da analysen vil være komparativ er det forholdet mellom
frekvenser i ulike typer av bygg som er vesentlig. Det er rimelig å anta at disse forhold ikke er
vesentlig annerledes i Norge i dag.
4.8.3 Sannsynligheter for ulike brannforløp, pålitelighet til sprinkleranlegg og sannsynlighet for
vellykket slokkeinnsats
Sannsynligheter for utvikling av brannforløpet og pålitelighet til slokkeinnsats og slokkeanlegg hentes
fra prSN-INSTA med noen korrigeringer ut fra litteraturkilder om pålitelighet til ulike typer av
sprinkleranlegg.
Pålitelighet og effektivitet for ulike typer av sprinkleranlegg:
Når det gjelder pålitelighet skiller de fleste litteraturkilder på operasjonell pålitelighet (sannsynlighet for
at sprinkleranlegget aktiverer når det skal) og effektivitet (sannsynligheten for at anlegget klarer å
kontrollere eller slokke brannen når det aktiverer). Med pålitelighet menes i denne rapport
kombinasjonen av operasjonell pålitelighet og effektivitet. D.v.s. sannsynligheten for at
sprinkleranlegget er effektivt mot en brann som det skal aktivere på (pålitelighet = operasjonell
pålitelighet * effektivitet).
Det finnes generelt to typer av sprinkleranlegg, tradisjonelle sprinkleranlegg typisk prosjektert i.h.t. NSEN 12845 og boligsprinkleranlegg typisk prosjektert etter NS-INSTA-900-1. Boligsprinkleranlegg er
primært utformet for å ivareta personsikkerhet mens tradisjonelle sprinkleranlegg er utformet for å
primært ivareta verdisikkerhet (Dubay 2006), (Nystedt 2001).
Det finnes noen vesentlige forskjeller mellom anlegg i.h.t. NS-EN 12845 og NS-INSTA 900 som gjør
det tradisjonelle anlegget mere pålitelig og effektivt. Noen viktige forskjeller fremgår av tabell 4.
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Tabell 4 Forskjeller mellom tradisjonelt sprinkleranlegg og boligsprinkleranlegg.

NS-EN 12845 med tillegg F
Unntak for vertikale sjakter i
egne brannceller uten brennbart
materiale og mindre bad og
toaletter uten brennbare
materialer.

NS-INSTA 900-1 type 2
Utover unntak for vertikale
sjakter og mindre bad/toaletter
også unntak for:
 Ubrukte loft
 Rom som ikke brukes til
beboelse i egne
brannceller
 Kryperom, gulv-/takrom,
heissjakter og andre
skjulte hulrom som ikke
brukes for beboelse eller
lagring.

Kontrollhyppighet

Ukentlig, månedlig, kvartalsvis.
 Trykk i rørnett samt.
hovedstengeventiler
kontrolleres ukentlig
 Prøving av pumpestart
ukentlig
 I øvrig er det meste
kvartalsvis

Kvartalsvis
 Kun kvartalsvis kontroll

Vannkapasitet

60 minutters vannforsyning.

30 minutters vannforsyning.

Vanntetthet og antall
dimensjonerende sprinklerhoder

LH -> 2,25 mm/min
OH -> 5,0 mm/min
Dimensjoneres for seks utløste
sprinklerhoder.

2,04 mm/min

Vannforsyning

Krav til forbedret vannforsyning.

Enkel vannforsyning.

Soneinndeling

Maks. størrelse på sone skal
være 2400 m2 gulvareal.

Det bør være maks fire etasjer
eller 500 sprinklerhoder i en
sone.

Øvrige forskjeller

Bypass rundt kontrollventilsett.

Omfang

Dimensjoneres for fire utløste
sprinklerhoder.

Det finnes mye tilgjengelig statistikk for pålitelighet og effektivitet for tradisjonelle sprinkleranlegg, men
det finnes lite statistikk om pålitelighet og effektivitet for boligsprinkleranlegg. Bukoski et al (1999) lister
opp et antall kilder for generell pålitelighet til sprinkleranlegg der noen angir så høye verdier som 99,5
% (fra New Zealand). I.h.t. Bukoski et al (1999) gjenspeiler disse verdier påliteligheten til anlegg i bygg
med høyt fokus på kontroll og vedlikehold. Videre mener Bukoski et al (1999) og Nystedt (2001) at det
er rimelig å anta en lavere pålitelighet for boligsprinkleranlegg som generelt er underlagt en svakere
kontroll- og vedlikeholdsregime.
Hall (2013) undersøker årsaker til at sprinkler ikke opererer i tilgjengelig statistikk fra USA 2007-2011.
Han angir en feilsannsynlighet på 9% for sprinklede bygg (inkludert både boligsprinkleranlegg og
tradisjonelle sprinkleranlegg). De absolutt største feilkilden (64% av alle tilfeller) er at systemet er
avstengt. Øvrige menneskelige feil står for 29% av feilsannsynligheten. Ved å eliminere disse feilkilder
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hadde feilsannsynligheten minsket fra 9% til 0,6% (Hall 2013). Hall (2013) mener at den rigorøse
kontroll- og vedlikeholdsregimen i New Zealand på 1980-tallet klarte å eliminere disse feilkilder hvorfor
den rapporterte påliteligheten på 99,5 % er rimelig.
Da NS12845 stiller krav til meget hyppigere kontroll av avstengningsventiler, strengere sone- inndeling
(større muligheter for lokalt vedlikehold) og bypass rundt kontrollventilsett vurderes de menneskelige
feilkildene som beskrevet oven å være betydelig lavere for et slikt anlegg enn for et
boligsprinkleranlegg. Både Bukoski et al (1999) og Nystedt (2001) mener at det er rimelig å forvente
en lavere pålitelighet for et boligsprinkleranlegg, men hvor mye lavere mener de ikke noe om.
Moinuddin et al (2008) mener dog at soneinndeling alene kan reduseres feilsannsynligheten med opp
til 60 %. Her antas en operasjonell pålitelighet på 96% for et tradisjonelt sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN
12845. For boligsprinkleranlegg i.h.t. NS-INSTA 900-1 antas en operasjonell pålitelighet på 92 %.
Disse verdier antas også å gjenspeile at NS-EN 12845-anlegget dekker flere arealer som kan utelates
i.h.t. NS INSTA 900-1.
Når det gjelder effektiviteten når sprinkleranlegget aktiverer mener både Malm et al (2008) og Nystedt
(2001) at det kan forventes lavere effektivitet for et boligsprinkleranlegg enn for et tradisjonelt
sprinkleranlegg. Dette er en direkte konsekvens av sprinkleranleggets omfang, vannmengde,
vanntetthet og antall dimensjonerende hoder. Hall (2013) angir f.eks. at 44% av de «ineffektive»
tilfellene beror på at vann ikke når brann mens 30 % beror på at anlegget ikke avgir nok med vann.
Malm et al (2008) gir en effektivitet på 96% for standardsprinkler anlegg og 93 % for
boligsprinkleranlegg ut fra statistikk fra New Zealand. Hall (2013) angir en effektivitet på 96% generelt.
Mot bakgrunn av dette ansettes 93 % effektivitet for et boligsprinkleranlegg og 96 % effektivitet for et
tradisjonelt sprinkleranlegg.
Den totale påliteligheten (operasjonell pålitelighet * effektivitet) for et boligsprinkleranlegg blir ut fra
ovenstående 0,93 * 0,92 = 0,856 = 85,6 %. For et tradisjonelt sprinkleranlegg blir den totale
påliteligheten 0,96 * 0,96 = 92,0 %.
Sannsynlighet for ulike størrelser av branner:
prSN-INSTA gir bl.a. noen sannsynligheter for ulike størrelser av branner for sprinklede
kontorbygninger. I.h.t. prSN-INSTA vil brannen bli større enn 2,250 MW i 11% av tilfellene, men dette
tar også sprinkling i beakting. I denne analyse er vi egentlig interessert av hvor stor sannsynligheten
er for at brannen vokser uhindret når vi bortser fra sprinkleranlegget og brannvesenets slokkeinnsats.
D.v.s. hvor stor sannsynlighet det er for at brannen ikke selvslokner eller at en person slokker med
slokkeutstyr i tidlig fase. I.h.t. Xin & Huan (2013) vil ca. 25% av alle branner ikke bli slokket manuelt i
tidlig fase eller selvslokne. Her antas derfor at 75 % av brannene blir slokket manuelt i tidlig fase eller
selvslokner. Da denne sannsynlighet antas å være lik i samtlige analyserte bygg kan den multipliseres
inn i frekvensen for brannstart slik at frekvensen i hendelsetreene angir frekvensen for at en brann
som ikke slokner i tidlig fase oppstår.
Sannsynlighet for at brannvesenet slokker brann:
I prSN-INSTA gis en figur som beskriver sannsynligheter for vellykket slokkeinnsats for ulike typer av
innsatspersonell og ulike størrelser på branner. For «average fire department» er sannsynligheten
96,5 % å slokke en brann med et brannareal på 37,2 m2. Sannsynligheten for å slokke en brann med
et brannareal på 18,6 m2 er 99,5 %. Disse brannarealer tilsvarer branneffekter på omtrent 18,5 MW
resp. 9,5 MW (forutsatt 0,5 MW pr. m2, vurderes å være konservativt). I en typisk branncelle på opp til
400 m2 kan det forventes en effekt på ca. 20 MW ut fra tenkbar størrelse på åpninger (selvfølgelig
mulig med større branner også, men det vurderes å være for konservativt å både anta høyere effekt
og lav effekt pr. m2). Mot bakgrunn av dette vurderes en sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats på
95% å være på konservativ side. Dette skal også ses i lyset av at preaksepterte bygg kan ha enda
større brannceller, men at sannsynligheten for vellykket slokkeinnsats for disse allikevel antas å være
samme som i analysebygningene (konservativt). Samme sannsynlighet forutsettes uansett
etasjeantall hvilket vurderes som rimelig da kledningen med et lag branngips og den begrensende
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størrelsen på branncellene vurderes å gi brannvesenet tilsvarende innsatsmuligheter som i lavere
bygg der brannceller enten kan ha eksponert tre eller mye større brannceller.
Det antas også en sannsynlighet på 95% for at brannvesenet kommer til stede og starter en innsats i
det hele tatt. Da maks. effekt for branncellen er forutsatt er tiden for innsats av mindre betydning i
denne sammenhengen. Så lenge brannvesenet klarer å være til stede innom 60 minutter vurderes
95% å være en rimelig verdi. At brannvesenet er til stede innom 60 minutter til 95 % sannsynlighet
vurderes å være en konservativ antakelse. Produktet av disse 0,95*0,95= 0,9 = 90% ansettes som
sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats. Dette vurderes å være klart på konservativ side.
Ut fra dimensjoneringsforskriften for brannvesenet skal det kunne forutsettes at første styrken klarer å
slokke en brann i en branncelle på 100 m2. Med full styrke klarer brannvesenet å slokke mye større
branner, men det er ikke spesifisert hvor store. Antakelsen om vellykket slokkeinnsats på 90%
vurderes ut fra dette å være rimelig for alle de tre analyserte tilfellene i analysebygningene:
 Bygg med maks. 8 etasjer, brannceller på 200 m2 samt. med eksponert tre for vegger
 Bygg med maks. 8 etasjer, brannceller på 400 m2 samt. ett lag branngips for både vegger og
himling.
 Bygg med maks. 16 etasjer, brannceller på 200 m2 samt. ett lag branngips for både vegger og
himling.
Påvirket brannareal:
I denne analysen er vi interessert av konsekvensen når all slokkeinnsats mislykkes. I
analysebygningene forutsettes da et fullstendig tap av hele bygningen (konservativt). Dette innebærer
5000 m2 * 8 etasjer = 40 000 m2 skadet areal i analysebygg A1 og det doble i analysebygg A2
(forutsatt seksjonsstørrelse 5000 m2 pr. etasje). For øvrige analyserte bygninger gjøres en vurdering
av rimelig konsekvens i hvert enkelt tilfelle.
Det er vanskelig å avgjøre et skadet areal i et betongbygg. Kan det forutsettes at brannen blir
begrenset til en branncelle og at bygningen blir stående selv om brannvesenet ikke klarer å slokke
brannen? Dette vurderes ikke å være rimelig. I denne analyse forutsettes derfor et skadeareal
tilsvarende en hel etasje når brannvesenet ikke klarer å slokke brannen. Sammenlignet med
trebygningene vil dette fortsatt være et svært lite skadet areal. Dette vil innebære at betongbygget
kommer svært gunstig ut av sammenligningen med analysebygningene. Derfor festes også vekt ved
sammenligning med andre preaksepterte bygg.
Når brannvesenet klarer å slokke en brann forutsettes et skadeareal på 200 m2 resp. 400 m2 (en
branncelle). Når sprinkleranlegget slokker brannen forutsettes ikke noe skadet areal. Dette gjøres for
samtlige analyserte bygninger.
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4.8.4 Forventet tap i analysebygningen A1
I figur 3 vises hendelsetreet for analysebygningen A1. Der fremgår også det resulterende forventede
skadearealet på ca. 22 m2 pr. år og det forventede skadearealet pr. m2 bygning og år på 0,00055 m2.

Figur 3 Hendelsetre i analysebygningen A1
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4.8.5 Forventet tap i analysebygningen A2
I figur 4 vises hendelsetreet for analysebygningen A2. Der fremgår også det resulterende forventede
skadearealet på ca. 83 m2 pr. år og det forventede skadearealet pr. m2 bygning og år på 0,0010 m2.

Figur 4 Hendelsetre i analysebygningen A2

4.8.6 Forventet tap i preaksepterte bygninger
For å vurdere om det forventede skadearealet pr. år i analysebygningen er akseptabelt eller ikke
sammenlignes denne med seks ulike preaksepterte bygg:
 Den definerte referansebygningen R1 (boligbygg i 8 etasjer med bærende konstruksjoner av
stål og betong samt. sprinkleranlegg i.h.t. NS-INSTA 900-1 type 2). Samlet areal 10 000 m2 pr.
etasje. Ingen maks. størrelse på brannceller.
 Den definerte referansebygningen R2 (boligbygg i 16 etasjer med bærende konstruksjoner av
stål og betong samt. sprinkleranlegg i.h.t. NS-INSTA 900-1 type 2). Samlet areal 10 000 m2 pr.
etasje. Ingen maks. størrelse på brannceller.
 Et boligbygg i fire etasjer med bærende konstruksjoner av tre og sprinkleranlegg i.h.t. NSINSTA 900-1 type 2. Samlet areal 5 000 m2 pr. etasje, brannceller på maks 200 m2.
 Et usprinklet kontorbygg i fire etasjer med bærende konstruksjoner i tre. Samlet areal 1200 m2
pr. etasje, brannceller på maks 1200 m2.
 Et usprinklet kontorbygg i åtte etasjer med bærende konstruksjoner i stål og betong. Samlet
areal 1800 m2 pr. etasje, brannceller på maks 1800 m2.
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Et usprinklet kontorbygg i 16 etasjer med bærende konstruksjoner i stål og betong. Samlet
areal 1800 m2 pr. etasje, brannceller på maks 1800 m2.

Frekvenser for brannstart i de ulike bygningene, sannsynligheter for at slokking mislykkes samt.
konsekvens i form av skadet areal ansettes i.h.t. avsnitt 4.8.2 og 4.8.3.
Det er ikke realistisk med brannceller over 400 m2 i et boligbygg, så selv om det prinsipielt ikke er
noen begrensning for størrelse til branncelle i VTEK, så settes dette som skadet areal når
brannvesenet klarer å slokke brannen i de oven beskrevne boligbygningene.
I figur 5-10 vises hendelsetreanalysen for de seks bygningene som er beskrevet oven.

Figur 5 Hendelsetre i referansebygningen R1.
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Figur 6 Hendelsetre i referansebygg R2
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Figur 7 Hendelsetre i et boligbygg i fire etasjer med bærende trekonstruksjoner
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Figur 8 Hendelsetre i kontorbygg i fire etasjer med bærende konstruksjoner i tre.
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Figur 9 Hendelse tre i kontorbygg (stål og betong) i åtte etasjer usprinklet.
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Figur 10 Hendelsetre i kontorbygg med 16 etasjer i stål og betong (usprinklet)

4.8.7 Sammenligning av forventet tap i ulike bygninger.
For å kunne gjøre en god sammenligning mellom bygningene kan en ikke kun se på størrelsen av forventet tap.
Da bygningene er ulike store vil de representere ulike nivåer av hva som er et akseptabelt tap. I en stor bygning
kan et større tap aksepteres enn i en liten bygning. Dette p.g.a. at den store bygningen representerer en større
nytte. Ved sammenligning forutsettes nytten i enhver bygning å være direkte proporsjonal mot samlet gulvareal.
D.v.s. at hver m2 bygning er verd like mye. Med denne forutsetning kan et forventet skadeareal pr. år og m2
bygning beregnes. Dette vil være en bedre verdi å bruke for sammenligning mellom de ulike bygningene. For de
åtte analyserte bygningene er det forventede skadearealet pr. år og m2 bygning som følger (i rangert ordning):










Boligbygg i betong i åtte etasjer (R1): 3,1 * 10^-4
Boligbygg i betong i 16 etasjer (R2): 3,1 * 10^-4
Boligbygg i tre i fire etasjer: 5,4 * 10^-4
Analysebygningen A1: 5,5 * 10^-4
Kontorbygg i tre i fire etasjer: 9,8 * 10^-4
Analysebygningen A2: 1,0 * 10^-3
Kontorbygg i betong i åtte etasjer: 1,1 * 10^-3
Kontorbygg i betong i 16 etasjer: 1,1 * 10^-3
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Denne sammenligning viser på at analysebygningen ligger på et nivå på forventet materielt tap pr. år
og m2 som er i samme størrelsesorden som de preaksepterte bygningene. Det skal merkes et
analysebygningen A2 er beregnet til å representere et omtrent tre ganger så høyt forventet tap som
referansebygningene R1 og R2. Men det skal også merkes at bygningene R1 og R2 kommer veldig
gunstig ut av denne sammenligning da det forutsettes et veldig lite skadeareal for disse. Å forutsette
kun ca. 1/8 av skadearealet som er forutsatt i analysebygg A2 er svært konservativt. Det er derfor
viktig å belyse forventet tap også for de andre preaksepterte bygningene som er analysert, som ikke
er like avhengige av de antakelser som er gjort. Sammenlignet mot disse ligger analysebygningene i
samme størrelsesorden. Risikoen knyttet til verdisikkerhet vurderes derfor å være akseptabel i
analysebygningene.

4.9 Sensitivitetsanalyse og usikkerhetsanalyse
Det er selvfølgelig mange usikkerheter knyttet til en risikoanalyse av denne typen. I den kvantitative
analysen finnes et antall usikkerheter som bør diskuteres. De viktigste av disse er:
 Usikkerheter knyttet til omfang av direkte skader av ev. branner i ulike typer bygg.
 Usikkerheter knyttet til andre konsekvenser av ev. branner i ulike typer bygg
(produksjonsbortfall mv.)
 Usikkerheter knyttet til brannvesenets muligheter å slokke ev. branner.
 Usikkerheter knyttet til sprinkleranleggets funksjon.
 Usikkerheter knyttet til frekvens av branner av ulike størrelser i ulike typer bygg.
De tre sistnevnte av disse er vel underbygd av ingenjørsmessige vurderinger og innhentet verdier fra
litteraturkilder. Generelt vurderes disse usikkerheter å være vel ivaretatt ved at verdier har vurderts
nøye og valgts konservativt.
Den andre av disse usikkerheter har ivaretatts ved å likestille nytten pr. m2 i hver bygning. D.v.s. at
hver m2 representerer samme verdi uansett bruk. Egentlig kan f.eks. et spesifikt kontorbygg være mer
verdt enn et spesifikt boligbygg pr. m2 når produksjonsbortfall mv. tas i beakting. Ved å likestille
boligbygg og kontorbygg m.h.t. nytten pr. m2 vurderes dette å være på konservativ side, også da
kontorbyggene representerer større forventede tap enn boligbygningene.
Det første punktet er den vanskeligste usikkerheten å ivareta. Det er meget vanskelig å si noe om
omfanget av konsekvensene i ulike typer bygg. Her har f.eks. hele bygningen antatts å gå tapt når
slokkeinnsats mislykkes i analysebygningene A1 og A2. I referansebygningene R1 og R2 forutsettes
kun en etasje å gå tapt i dette tilfelle. Når brannvesenet klarer å slokke en brann forutsettes at en
branncelle går tapt. Men disse antakelser er veldig usikre. Dette har ivaretatts ved å sammenligne
analysebygningen mot flere ulike preaksepterte bygg. Ikke kun de definerte referansebygningene. Når
analysen kun tar for seg verdisikkerhet og tar i beakting de ulike brannfrekvensene i ulike typer bygg
vurderes dette å være en god og riktig måte.
Selv om analysen ikke fanger opp alt av usikkerheter og heller ikke kvantifiserer spesifikke
usikkerheter vurderes den å ivareta de usikkerheter som foreligger godt nok. Usikkerheter er
usikkerheter for at vi ikke har fullstendig kjennskap om virkeligheten, særskilt ikke virkeligheten i
fremtiden. Vi er da nødt til å behandle usikkerhetene så godt vi kan. Overlag vurderes analysen å
være på konservativ side.
Under analysens gang har en kontinuerlig sensitivitetsanalyse utførts. Der noen variabler har vist seg
vært viktige for resultatene og da vurderts litt nærmere og også valgts litt mere konservativt.

4.10 Vurdering av øvrige foreslåtte kombinasjoner av branncellestørrelse, beskyttelse,
sprinkleranlegg og etasjeantall.
I figur 1 gis ni ulike forslag på kombinasjoner av branncellestørrelse, beskyttelse, sprinkleranlegg og
etasjeantall som er vurdert å representere et akseptabelt sikkerhetsnivå. Av disse ni kombinasjonene
har fire blitt analysert i denne risikoanalysen. I dette avsnitt gjøres dog en overordnet vurdering av
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risikonivået i de andre foreslåtte kombinasjonene samt. en sammenligning av risikonivået mellom
kombinasjonene. I figur 11 vises de ulike foreslåtte kombinasjonene der hver produktcelle er en
kombinasjon.

Figur 11 utsnitt ur litteraturstudierapport.

I dette avsnitt vil de angitte kombinasjonene bli nummerert fra 1-9 (oppfra og ned i figuren oven).
Kombinasjon 4 angir f.eks. maks. størrelse på branncelle 200 m2, nødvendig beskyttelse ett lag vanlig
gips, maks. 8 etasjer og sprinkling i.h.t. §11-12. Med sprinkling i.h.t. §11-12 menes f.ø. boligsprinkling
for bygg der dette er angitt og NS 12845 anlegg i øvrige bygg. Det forutsettes altså uansett
risikoklasse at bygningen sprinkles. I denne analysen av ulike kombinasjoner vil det være konservativt
å anta boligsprinkleranlegg for kombinasjoner der dette er en mulighet.
4.10.1 Metodikk for analyse av ulike kombinasjoner
Når det gjelder det tidlige brannforløpet og konsekvenser for personsikkerhet dekker den utførte
analysen av kombinasjon 1, 5, 7 og 9 også det meste av de andre foreslåtte kombinasjonene. Det
finnes egentlig ingen konkrete forskjeller mellom noen av de foreslåtte kombinasjonene som gir
vesentlige forskjeller i det tidlige brannforløpet sammenlignet med en preakseptert bygning. Men når
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det gjelder det sene brannforløpet finnes det forhold som potensialt kan gi opphav til svært ulike
forløp. Det viktige temaet for hele analysen er jo å redusere restrisikoen for totalbrann/kollaps mest
mulig. I denne vurdering og sammenligning av de ulike foreslåtte kombinasjonene så er dette fokus. I
denne vurdering skal vi altså prøve å si noe om hvor stor denne restrisikoen er for ulike kombinasjoner
av branncellestørrelse, beskyttelse, sprinkleranlegg og etasjehøyde.
Dette gjøres ved å stille opp hendelsetreer likt som i avsnitt 4.8 og deretter vurdere hvordan de
spesifikke kombinasjonene påvirker sannsynlighetene for slokking (av sprinkleranlegg eller
brannvesen) og derfra beregne tilsvarende sluttkonsekvenser som i avsnitt 4.8.
Grunnantakelsen er en sannsynlighet på 90% for vellykket slokkeinnsats for brannvesenet og en
pålitelighet på 92 % for tradisjonelt sprinkleranlegg samt. en pålitelighet på 85,6 % for et
boligsprinkleranlegg. Disse verdier brukes der noe annet ikke er spesifisert.
4.10.2 Restrisikoen i kombinasjon 1
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F.
 Ett lag branngips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 400 m2.
Ut fra dette antas en sannsynlighet på 90% for vellykket slokkeinnsats likt som i avsnitt 4.8.
I figur 12 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 5,5 * 10^4.

Figur 12 hendelsetre for kombinasjon 1.
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4.10.3 Restrisikoen i kombinasjon 2
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-INSTA 900-1 type 2.
 To lag branngips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 400 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90% da to lag
branngips mest sannsynlig vil innebære at brannforløpet går inn i en nedkjølingsfase som innebærer
en mere håndterlig situasjon for brannvesenet. Samtidig er bygget under 8 etasjer hvorfor det kan
antas at brannvesenet kan bruke høydemateriell for slokking. Ut fra dette og prSN-INSTA antas en
sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats på 95%.
I figur 13 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 5,4 * 10^4.

Figur 13 hendelsetre for kombinasjon 2.
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4.10.4 Restrisikoen i kombinasjon 3
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F.
 Ett lag vanlig gips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 300 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90% da 300
m2 istedenfor 400 m2 brannceller vurderes å mere en vel kompensere for at det brukes ett lag vanlig
gips istedenfor ett lag branngips. Men da det vurderes å være omtrent samme forutsetninger som for
kombinasjon 1 ansettes 90% allikevel.
I figur 14 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 5,4 * 10^4.

Figur 14 hendelsetre for kombinasjon 3.
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4.10.5 Restrisikoen i kombinasjon 4
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-INSTA 900-1 type 2.
 Ett lag vanlig gips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 200 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90% da 200
m2 istedenfor 400 m2 brannceller vurderes å mere en vel kompensere for at det brukes ett lag vanlig
gips istedenfor ett lag branngips. En sannsynlighet på 93% vurderes som rimelig også sammenlignet
med situasjonen i kombinasjon 5.
I figur 15 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 6,8 * 10^4.

Figur 15 hendelsetre for kombinasjon 4.
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4.10.6 Restrisikoen i kombinasjon 5
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F.
 Ett lag vanlig gips i himling, vegger eksponerte.
 Branncellestørrelse maks. 200 m2.
Ut fra dette antas en sannsynlighet på 90% for vellykket slokkeinnsats likt som i avsnitt 4.8.
I figur 16 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 5,3 * 10^4.

Figur 16 hendelsetre for kombinasjon 5.

P:\U-prosjekt\U260 FoU Massivtre 2014-2017\Prosjekt Høye trebygg i massivtre 20152016\Risikoanalyse\Analyserapport - utg4 - 2016 12 06 (seneste).doc

45 av 58

Risikoanalyse – Analyserapport
FoU – Brannsikkerhet i trebygg over fire etasjer.
Dato:

06.12.16

Utgave nr.4

4.10.7 Restrisikoen i kombinasjon 6
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 8 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-INSTA 900-1 type 2.
 Vegger og himling eksponert.
 Branncellestørrelse maks. 100 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90%.
Sammenlignet med kombinasjon 5 er branncellen bare halvparten så stor, men samtidig er himlingen
eksponert i denne kombinasjon. Denne kombinasjon vurderes dog å representere en klart større
sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats. En sannsynlighet på 93% vurderes som rimelig.
I figur 17 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 6,6 * 10^4.

Figur 17 hendelsetre for kombinasjon 6.
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4.10.8 Restrisikoen i kombinasjon 7
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 16 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F.
 To lag branngips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 400 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90% da to lag
branngips mest sannsynlig vil innebære at brannforløpet går inn i en nedkjølingsfase som innebærer
en mere håndterlig situasjon for brannvesenet. Ut fra dette og prSN-INSTA antas en sannsynlighet for
vellykket slokkeinnsats på 93%.
I figur 18 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 7,5 * 10^4.

Figur 18 hendelsetre for kombinasjon 7
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4.10.9 Restrisikoen i kombinasjon 8
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 16 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-INSTA 900-1 Type 2.
 To lag branngips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 200 m2.
Ut fra dette er det rimelig å anta en større sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats enn 90% da to lag
branngips mest sannsynlig vil innebære at brannforløpet går inn i en nedkjølingsfase som innebærer
en mere håndterlig situasjon for brannvesenet. Sammenlignet med kombinasjon 7 har kombinasjon 8
samme beskyttelse men bare halvparten av branncellestørrelsen. Sammenlignet med kombinasjon 2
har kombinasjon 8 doble etasjeantallet men bare halvparten av branncellestørrelsen. Ut fra dette og
prSN-INSTA antas en sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats på 95%.
I figur 19 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 9,5 * 10^4.

Figur 19 hendelsetre for kombinasjon 8
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4.10.10 Restrisikoen i kombinasjon 9
Denne kombinasjon innebærer:
 Maks. 16 etasjer
 Sprinkling i.h.t. NS-EN 12845.
 Ett lag branngips (vegger og himling).
 Branncellestørrelse maks. 200 m2.
Ut fra dette antas en sannsynlighet på 90% for vellykket slokkeinnsats likt som i avsnitt 4.8.
I figur 20 vises hendelsetreet for denne kombinasjon. Resulterende forventet skadeareal er 10,3 * 10^4.

Figur 20 hendelsetre for kombinasjon 9

4.10.11 Sammenligning av risikonivået i de ulike kombinasjonene
Beregnet riskiko (forventet skadeareal pr. m2 bygning og år * 10^-4) for de ulike kombinasjonene i
rangert ordning er:
 Kombinasjon 5: 5,3
 Kombinasjon 2: 5,4
 Kombinasjon 3: 5,4
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Kombinasjon 1: 5,5
Kombinasjon 6: 6,6
Kombinasjon 4: 6,8
Kombinasjon 7: 7,5
Kombinasjon 8: 9,5
Kombinasjon 9: 10,3

Den beregnede risikoen for de ulike kombinasjonene er altså omtrent i samme størrelseorden, men
risikoen i kombinasjonene med 16 etasjer er høyere. Her skal det dog minnes om at disse
beregningene er helt avhengige av antatt sannsynlighet for at sprinkleranlegget slokker brann resp. at
brannvesenet klarer å slokke brann. De fire faktorene branncellestørrelse, beskyttelse, etasjeantall og
sprinkleranlegg har blitt operasjonalisert i de to sannsynlighetene (for sprinkleranlegg resp.
brannvesenet). Antatt sannsynlighet for sprinkleranlegget er litt mere underbygd enn antatt
sannsynlighet for brannvesenet. Beregnet verdier er derfor høyst usikre og er kun tenkt å fungere som
en indikator på omtrent hvor det relative risikonivået ligger.
Risikonivået vurderes generelt ut fra beregningene å være relativt likt mellom de ulike
kombinasjonene.
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5 Oppsummering og diskusjon
I dette avsnitt oppsummeres og diskuteres konklusjonene i analysen.

5.1 Restrisiko for totalbrann for de primært analyserte ytelsene
Risikoanalysen har utførts på et overordnet kvalitativt nivå hvilket har vurderts som best egnet for å
fange opp og vurdere de faktiske problemstillingene som høye bygg i tre faktisk innebærer. Generelt
har analysen vist at personsikkerheten og sikkerheten til slokkemannskaper er vel ivaretatt i de
analyserte bygningene ved sammenligning med referansebygninger i.h.t. gjeldende VTEK. Ut fra de
foreslåtte endringene til VTEK vil personsikkerheten altså være et mindre vesentlig tema. Hvilket også
er i tråd med div. forsking, f.eks. Zhang et al. (2015).
Det viktige temaet som følger av de fire vurderte casene er den identifiserte restrisikoen for
totalbrann/kollaps når slokking mislykkes. Med et sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F og
fullstendig innkledning med to lag branngips vil dog denne restrisiko være i det nærmeste eliminert.
Den egentlige utfordringen er bygninger på 5-8 etasjer med eksponerte trekonstruksjoner og
brannceller under 200 m2 eller med ett lag branngips og brannceller mellom 200 og 400 m2 samt. i
bygninger på 9-16 etasjer med brannceller under 200 m2, der kun et lag branngips er vurdert. For
disse caser må restrisikoen for totalbrann/kollaps reduseres mest mulig innom en praktisk og
økonomisk forsvarlig ramme.
5.1.1 Sprinkler og brannvesenet
Et sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F kan antas ha en relativt høy pålitelighet på
omkring 92%. Det stilles f.eks. krav til vannforsyning i over 60 minutter kontra 30 minutter for et
boligsprinkleranlegg. Det stilles også krav til bypass som sikkerstiller at det er vann til anlegget ved
vedlikehold og service. Det er også hyppigere kontrollintervall på avstengningsventiler. Samtidig vil
kravet til forbedret vannforsyning, fra f.eks. ringledning, oftest innebære att bygningene plasseres der
brannvesenet har relativt kort innsatstid. I bygg med 8 etasjer der branncellestørrelsen er 400 m2, og i
bygg med 16 etasjer der branncellestørrelsen er 200 m2, vil ikke heller brannvesenet ha de aller
vanskeligste innsatsforholdene. Alt dette sammentatt innebærer at restrisikoen for totalbrann/kollaps
vurderes å være veldig lav. I den kvantitative analysen av denne restrisikoen er det vist at det
forventede materielle tapet ikke er vesentlig høyere enn for andre preaksepterte bygg.
For å ytterligere sterke denne konklusjon kan noen data fra tilgjengelig litteratur angående sprinkling,
nevnes:
 I.h.t. Nystedt 2001 er verdimessige tap 85% lavere i sprinklede bygg enn i usprinklede bygg.
 I.h.t. Nystedt 2012 er sprinkleranlegg generelt effektive også i brannceller med brennbar
kledning.
 I.h.t. Nystedt 2011 er det kun 0,1 % sannsynlighet for at brann spredes ut av start branncelle i
en sprinklet bygning.
Dette viser på hvor vel et sprinkleranlegg generelt ivaretar verdisikkerheten i en bygning.
Når det gjelder brannvesenets innsats er det vanskelig å kvantifisere sannsynligheten for en vellykket
innsats. Med de tiltak som er foreslått for å underlette brannvesenets muligheter å slokke en brann
vurderes dog sannsynligheten å være akseptabelt for de primære analyserte casene.
5.1.2 Sammenligning med anbefalinger fra Buchanan (2015)
Til sammenligning for de foreslåtte endrede preaksepterte ytelsene finnes et forslag fra Buchanan
(2015), som det er kontinuerlig henvist til i analysen, se figur 21.
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Figur 21 Utsnitt fra Buchanan (2015).

De foreslåtte ytelsene ligger i linje med disse anbefalingene fra Buchanan (2015). I denne analysen
har vi studert bygg på 5-8 etasjer og bygg på 9-16 etasjer som omtrent tilsvarer «Tall» og «Very tall» i
tabellen fra Buchanan. Med «Special sprinklers» mener Buchanan f.eks. sprinkleranlegg med
høydetank og lignende. Med sprinkleranlegg i.h.t. NS-EN 12845 med tillegg F (krav til forbedret
vannforsyning) nærmer vi oss det nivået som Buchanan beskriver, men kanskje ikke helt frem. For
bygg opp til åtte etasjer settes dog også en begrensning på 200 m2 for størrelse på brannceller med
eksponert tre og en begrensning på 400 m2 med ett lag branngips. Mens branncellestørrelsen i bygg
over 8 etasjer begrenses til 200 m2 med ett lag branngips og 400 m2 med to lag branngips. Med disse
begrensningene av branncellestørrelse ivaretas gode muligheter for brannvesenet å slokke branner
også i disse høye bygninger.
Sammenlignet med tabellen fra Buchanan (2015) vurderes de foreslåtte ytelsene å representere lik
sikkerhet. Tabell 5 viser de foreslåtte ytelsene sammenlignet mot det som Buchanan anbefaler.
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Tabell 5 Sammenligning med anbefaling fra Buchanan (2015).

5.1.3 Andre sett av ytelser
Det sett av ytelser som primært er vurdert i denne analyse har blitt verifisert å representere
tilfredsstillende sikkerhet. Det bør dog tydeliggjøres at dette ikke innebærer at andre sett av ytelser
(både strengere og snillere) ikke representerer tilfredsstillende sikkerhet. Fire faktorer som har stor
betydning for sikkerhetsnivået ved bruk av bærende og branncellebegrensende konstruksjoner er
diskutert kontinuerlig gjennom rapporten. Disse er:
 Sprinkleranlegg (type og omfang).
 Kledning (type og omfang).
 Branncellestørrelse.
 Byggehøyde (etasjeantall).
Det vurderte settet av ytelser kombinerer disse fire faktorene på fire ulike måter. Hver kombinasjon er
verifisert å representere tilfredsstillende sikkerhet. I avsnitt 4.10 er også risikonivået i de fem andre
foreslåtte kombinasjonene vurdert i en overordnet analyse. Ut fra den vurderingen anses de 9
foreslåtte kombinasjonene representere omtrent lik risiko. Men det skal minnes om at denne vurdering
er høyst usikker da det er vanskelig å kvantifisere sannsynligheten for vellykket slokkeinnsats for
brannvesenet. Begrenset branncellestørrelse, beskyttelse av konstruksjoner og etasjeantall skal
sikkerstille en høy sannsynlighet for at brannvesenet kan slokke brannen når sprinkleranlegget svikter.
Men det er vanskelig å kvantifisere effekten av hvert og et av disse tiltakene. Overordnet vurderes dog
valgte sannsynligheter å være på konservativ side og også å være relativt rimelige mellom hverandre.
Det finnes sikkert andre kombinasjoner som også representerer tilfredsstillende sikkerhet, utover de 9
foreslåtte og 4 primært analyserte. F.eks. så kan kanskje en større branncellestørrelse aksepteres
med flere lag branngips. Denne analyse ukeslutter ikke at andre ytelser enn de som er vurdert blir
foreslått og implementert. Men resultatene fra denne rapport gjelder selvfølgelig kun det sett av ytelser
som er vurdert her. Det skal også minnes om at prosjekterende RIBr i spesifikke prosjekter alltid kan
verifisere bruk av andre ytelser enn de som gis av VTEK.
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5.2 Ulike risikoklasser
Gjennom analysen har generelle brannscenarioer i brannceller i boligbygninger blitt vurdert.
Resultatene vurderes dog å være generaliserbare også for bygg i andre risikoklasser der tilsvarende
brannenergi kan forventes. Analyserte scenarioer vil utvikle seg veldig likt i tenkbare
referansebygninger også i andre risikoklasser. Det skal dog påpekes at for bygninger i rkl 6 stilles
andre krav til kledninger (B-s1,d0) som innebærer at eksponerte trekonstruksjoner ikke kan
aksepteres. Ved å ikke tillate eksponert tre i RKL6 men ellers følge de foreslåtte ytelsene vurderes
dog personsikkerheten å være vel ivaretatt også for bygg i RKL6. Sikkerheten for slokkemannskaper
og verdisikkerheten vil være like vel ivaretatt uansett risikoklasse. De foreslåtte ytelsene anses derfor
å kunne innføres for samtlige risikoklasser. Men med begrensningen at eksponerte trekonstruksjoner
ikke er tillatt i RKL6.

5.3 Øvrig diskusjon
Analysen har fokusert på de faktiske konsekvenser som konstruksjoner i trematerialer medfører. De
funksjoner som er knyttet til konstruksjonene (branncellebegrensende, bærende) vurderes selvfølgelig
å være ivaretatt så fremt konstruksjonene tilfredsstiller den riktige klassen f.eks. R90 [B90] og EI 60
[B60].
Gjennom analysen har ulike typer av gipsplater blitt nevnt i ulike sammenhenger. Det bør tydeliggjøres
at med branngips avses en plate med tykkelse 15 mm. Med vanlig gips menes en plate med tykkelse
minst 12 mm.

5.4 Gjenstående spørsmål:
Det finnes noen vesentlige spørsmål som ikke er vurdert i noen større grad i denne analyse. Noen av
disse er:
 Utvendig vertikal spredning i fasade.
 Risiko for spredning til andre bygg.
 Forskjeller mellom ulike typer av trekonstruksjoner.
Når det gjelder utvendig vertikal spredning forutsettes fasadekledninger og hulrom være utført helt
preakseptert med hulromsventiler og riktig klasse i hulrom mv. Det identifiseres ikke noen anledning til
hvorfor dette skulle være et større tema i de analyserte bygningene enn i preaksepterte bygninger
med samme høyde, særskilt ikke da bygningene er sprinklet. Dette har derfor ikke blitt analysert
nærmere. Dette gjelder også risiko for spredning til andre bygg, som vurderes å være et veldig lite
tema i sprinklede bygninger. Om disse ting vurderes å være vesentlige ved beslutning om endringer i
VTEK så anbefales dog ytterligere risikoanalyse som fokuserer på dette.
Når det gjelder ulike typer av trekonstruksjoner har dette blitt tatt i beakting gjennom hele analysen.
Generelt har analysen vært nøytral i forhold til ulike typer av bærende trekonstruksjoner og forutsatt at
de vurderte ytelsene skal fungere og gjelde for alle typer av bærende trekonstruksjoner som er
dimensjonert for den brannmotstandstid som angis. Der en tydelig forskjell i funksjon mellom ulike
typer av konstruksjoner har blitt identifisert så har forutsatt funksjon valgts konservativt. Generelt
vurderes dog massive trekonstruksjoner (massivtreelementer og limtrkosntruksjoner) å bete seg
relativt likt ved en brann også med de ulike typer av kledninger som er vurdert (forutsatt
dimensjonering for riktig brannmotstand). En ytterligere oppgave kan dog være å se spesifikt på hvilke
ytelser som kan være akseptable for ulike typer av trekonstruksjoner.
Et annet viktig spørsmål som må vurderes er de begrensninger av branncellestørrelser på 200 resp.
400 m2, so primært blitt vurdert. Disse grenser har valgts ut fra de sannsynligheter for vellykket
slokkeinnsats som gis av prSN-INSTA for ulike størrelser på branner. De brannstørrelser som disse
branncellestørrelsene er vurdert å representere ligger innenfor det som er identifisert som en
akseptabel sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats. Dette er identifisert som en viktig forutsetning da
bygg med trekonstruksjoner vil være mere avhengig av brannvesenets slokkeinnsats for å unngå store
materielle tap. Men dette innebærer ikke at det ikke finnes ev. andre branncellestørrelser som også
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representerer akseptabel sikkerhet. Så det finnes mulighet å velge andre grenser om disse motiveres i
forskning eller mere utførligere analyser. Dette skal også sees i sammenheng av at høringsnotatet for
forslag til TEK17 (DIBK 2016) angir reduserte ytelser (sammenlignet mot VTEK10) for
kledninger/overflater i sprinklede bygg, der brannceller uansett størrelse kan ha eksponert tre. Krav til
kledninger/overflater og størrelse på brannceller i bygg med trekonstruksjoner må utformes også med
tanke på det preaksepterte nivået i fremtidig VTEK17.
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6 KONKLUSJON
Mot bakgrunn av den utførte analysen vurderes de foreslåtte endringene til VTEK å representere et
akseptabelt sikkerhetsnivå både sett til personsikkerhet, sikkerhet til slokkemannskaper og
verdisikkerhet.
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