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Brannteknisk rådgiverforum 

 

Brannteknisk rådgiverforum (heretter BTRF) er et forum for faglige ledere innen brannsikkerhet i de 

større rådgivningsfirmaene. Per i dag er ÅF AS, Cowi AS, Firesafe AS, Hjellnes Consult AS, Høyer-

Finseth AS, Multiconsult AS, Norconsult AS, Rambøll AS og Sweco AS representert i forumet.  

 

BTRF ønsker spesielt å komme med en uttalelse relatert til endret krav til utgang fra branncelle i 

risikoklasse 4. BTRF støtter dette forslaget til endring. 

 

På grunn av utfordringer med å etablere godkjent rømningsveier fra toppetasjen i spesielt rekkehus, 

men også noen ganger eneboliger, så blir disse arealene per i dag ofte ikke innredet. Forslaget om 

endring vil muliggjøre etablering av boendeareal også i toppetasjene og det vil være svært attraktivt 

for både utbyggere og boligkjøpere. Den merverdi som dette vil skape vil i de aller fleste tilfeller 

overstige de kostnader som et sprinkleranlegg vil påføre og forslaget er derfor i praksis med på å 

redusere byggekostnadene per kvadratmeter. Det synes vi er positivt.  

 

De aller fleste som omkommer i brann omkommer i boliger. Sprinkling har, etter røykvarslere, vist 

seg å være det mest effektive tiltaket for å redusere antallet omkomne i brann. Faktisk så er det 

omtrent ikke registrert omkomne i bygninger som har sprinkleranlegg. Ref for eksempel Oslo Brann- 

og redningsetats rapport fra sitt besøk i Scottsdale, USA. 

http://www.slokkeanlegg.no/novus/upload/file/OFS/NBLF-rapport-scottsdale.pdf. Det å få inn 

sprinkling av for eksempel rekkehus ved å tillatte en slik betinget lettelse som er foreslått vil 

utvilsomt over tid føre til redusert tap av liv ved brann i Norge.  

 

Krav i boliger med krav om heis hvilket gjør at mange leiligheter i dag er sprinklet. Fordi eneboliger og 

rekkehus ikke har krav om heis så sprinkles imidlertid normalt dessverre ikke disse. Dette forslaget 

om endring vil føre til at flere boliger (rekkehus og eneboliger) blir sprinklet og det er utvilsomt bra 

for brannsikkerheten i Norge. Ikke bare reduserer forslaget således byggekostnadene per 

kvadratmeter men det bedrer også brannsikkerhet hvilket gi en vinn-vinn situasjon.  

 

På bakgrunn av dette så støttes forslaget. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Stefan Andersson (stefan.andersson@norconsult.com).  

På vegne av Brannteknisk rådgiverforum 
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