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Bruk av massivtreelementer i bygg er en 
forholdsvis ny byggemetode. I Mellom-Europa har
behovet for miljøeffektive og rasjonelle konstruk-
sjonssystemer blant annet ført til utvikling av byg-
gesystemer med massivtreelementer. Utviklingen
begynte tidlig på 1990-tallet. I dag er bygging med
massivtreelementer en anerkjent byggemetode i
Mellom-Europa og Norden, og benyttes i bolighus,
fleretasjes hus, næringsbygg, barnehager og skoler.  

Det har de senere årene vært omfattende forsk-
nings- og utviklingsarbeid omkring muligheter og
anvendelse av massivtreelementer i bygg. 
Dette arbeidet har pågått i nært samarbeid med
industrien i Norge og Norden for øvrig. I tillegg
har det vært et godt samarbeid mellom nordiske
FoU-institutter. Gjennom FoU-arbeidet er det 
utviklet et nettverk blant massivtreinteresserte 
på tvers av landegrensene.

Håndbok - bygge med massivtreelementer, er en
veileder for prosjektering og bygging med massiv-
treelementer og består av i alt seks hefter: 
Hefte 1 Generelt
Hefte 2 Byggeteknikk
Hefte 3 Dimensjonering
Hefte 4 Brann
Hefte 5 Lyd
Hefte 6 Byggeprosjekter

Hensikten med håndboken er å gi informasjon,
veiledning og en innføring omkring bygging med
massivtreelementer ut fra den kunnskap som er
kommet fra FoU-arbeid og gjennomførte bygge-
prosjekter. Målgruppene er arkitekter, konsulenter,
entreprenører, byggherrer, studenter og andre som
ønsker å anvende massivtreelementer. Store deler
av håndboken vil bli tilgjengelig under webporta-
lene: www.trefokus.no samt www.treteknisk.no

Håndboken er finansiert av Innovasjon Norge,
TreFokus AS og Norsk Treteknisk Institutt.

Prosjektleder har vært Erik Aasheim, Treteknisk.

Prosjektets arbeidsgruppe har bestått av:
Bente Kleven, LPO/AHO
Haumann Sund, Moelven MassivTre AS 
Bernt Jakobsen, COWI AS
Sven-Åge Skaar, Moelven MassivTre AS
Kjeld Halby Kirkegaard, Skanska Bolig AS
Harald Landrø, TreSenteret i Trondheim
Aasmund Bunkholt, TreFokus AS
Geir Glasø, Treteknisk
Jarle Aarstad, Treteknisk

Vi håper håndboken vil være til hjelp i ditt 
arbeide med en ny spennende byggemetode.

Oslo, mai 2006
Norsk Treteknisk Institutt
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Tre er per definisjon brennbart, men det brenner
forutsigbart. Med det menes at vi vet hvordan tre
brenner. Tre forkuller med tilnærmet konstant
hastighet. Det gjenværende tverrsnittet vil 
tilnærmet opprettholde sine stivhets- og fasthetse-
genskaper og dermed opprettholde bæring og 
stabilitet i konstruksjonen.
Ved et brannforløp kan man lett vurdere rest-

tverrsnittet og bæreevnen til de påkjente trekon-
struksjonsdelene og tiden til eventuell kollaps.
Tre har lav varmeledningsevne og gir derfor liten

temperaturøkning på motsatt side (kald side) av
tverrsnittet, forutsatt at konstruksjonen er tett.
Brann- og redningstjenesten betrakter ofte 

trekonstruksjoner som sikre å bekjempe mot
brann og uten risiko for uventet kollaps. 
Erfaring viser at innvendig røyk- og brann-

spredning først og fremst skjer via dører som er
åpne eller utette, via rør- og kanalgjennomføringer
og sjakter. Brann som sprer seg utvendig, skjer
primært via takkonstruksjoner, vindu og hulrom 
i yttervegger [4].

Generelt
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Lover og regler
PBL
Plan- og bygningsloven [1]

TEK
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven [2]

REN
Veiledning til teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven [3]

Definisjoner
Risikoklasse 
Det er risikoen for skade på liv og helse som leg-
ges til grunn når byggverk deles inn i risikoklas-
ser. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke
nødvendige tiltak m.m. som skal til for å sikre
rømning ved brann. Det er seks risikoklasser, 
fra 1 til 6.

Brannklasse (BKL)
Bygninger deles inn i brannklasser (BKL), fra 1 til
4, som bestemmes ut fra hvilken konsekvens en
brann i byggverket kan få. Konsekvensen er
avhengig av bruken av bygningen (risikoklasse),
størrelse og planløsning.

Brannbelastning
Den totale mengden energi fra inventar og 
relevant del fra bygningsdeler som inngår i 
et brannforløp. Angis i MJ/m2.

Brannmotstand
Bygningsdelers evne til å motstå dimensjonerende
brannpåkjenning i en gitt tid (for eksempel 
30 min eller 60 min). De primære funksjonskrav
knyttes til bæreevne, integritet og isolasjon.

Branncelle
Et avgrenset område hvor en brann kan utvikle
seg fritt, uten at den sprer seg til andre områder
innenfor en gitt tid.

Overtenning
Stadium i brannutviklingen hvor alt brennbart
materiale, overflater i rommet og frigjorte gasser
involveres i brannen.

Bygningsdelers brannmotstand
Bæreevne (R)
Definert som en bygningsdels evne til å motstå 
en brannpåkjenning på en eller flere sider i en
aktuell tidsperiode, uten at den mister sine 
nødvendige konstruktive egenskaper.

Integritet (E)
Definert som bygningsdelens evne til å motstå
brannpåkjenningen på en av sidene, uten at 
brannen smitter gjennom som følge av gjennom-
trengning av flammer og/eller varme gasser.

Isolasjon (I)
Definert som evnen til å motstå brannpåkjenning
på en av sidene, uten at brannen overføres til 
baksiden som en følge av betydelig varme-gjen-
nomgang (varmeledning).

Materialers egenskaper 
ved brannpåvirkning
Brannklassifisering
Materialer klassifiseres etter europeiske klasser.
Det angis tre egenskaper for materialer:
Brennbarhet, røykproduksjon og fallende 
partikler/dråpesmitte.

Brennbarhet
Avhengig av antennelighet og brennbarhet deles
materialer inn i Euroklasser: A (ubrennbare mate-
rialer), B (begrenset brennbar), C (brennbar) til og
med F (ingen dokumentasjon på brennbarhet).

Røykproduksjon
Avhengig av røykproduksjon deles materialer 
inn i s0, s1 og s2.

Dråpesmitte
Avhengig av dråpesmitte (for eksempel ved 
forbrenning av plastmaterialer) deles materialer
inn i d0 eller d1.

Branntekniske begreper og definisjoner
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Hovedelementene i brannteknisk prosjektering kan forklares med et flytskjema:

Hovedelementene 
i brannteknisk prosjektering
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Prosjektmål
Hensikten med bygget

Enighet om mål og brannsikkerhetsnivå

Utarbeide brannsikkerhetsstrategi

Fastlegge funksjonskrav, ytelser og 
akseptkriterier for brannsikkerhet

Bestemme dimensjonerende brannhendelser

Utarbeide brannteknisk konsept

Evaluere brannkonsept 
(analysere/vurdere/beregne)

Tilfredsstiller løsningen krav og kriterier?
Endre strategi 
eller løsning

Utarbeide endelig løsning

Prosjektdokumentasjon

Brannteknisk rapport

Planer og spesifikasjoner for FDVU

Nei

Ja

Figur 1 Flytskjema for brannteknisk prosjektering [18]. ©Tresenteret



Flytskjemaet gir en oversikt over de ulike 
elementene og prinsippene i en brannteknisk 
prosjektering. Disse kan konkretiseres noe: 

Prosjektmål - hensikten med bygget
• Fastlegge type bygg (bolig, næringsbygg etc.),
planløsning, omgivelser og lignende.

• Bestemme størrelser, inndeling (planløsning),
antall brukere/beboere, type og størrelse på
brannbelastning.

• Grunnlaget for videre beregninger/antagelser 
i prosjektet.

Enighet om mål og brannsikkerhetsnivå
• Hva skal beskyttes/sikres? 
• Liv og helse, miljø, materielle verdier, 
kulturarv, sosiale aktiviteter, innsatsstyrke.

REN beskriver følgende:
Som grunnlag for prosjekteringen må det gjøres 
et valg av forutsetninger. De må bestemmes og
valget av dem må begrunnes. Dokumentasjon for
dette må finnes i prosjektet og må være utformet
på en slik måte at den kan brukes til å kontrollere
riktigheten av valgene. Forutsetningene for den
branntekniske prosjekteringen omfatter blant
annet areal, planløsning, antall etasjer, antall
mennesker, risikoklasse, brannklasse, brannbelast-
ning, brannvesenets beredskap og innsatstid. 

Utarbeide brannsikkerhetsstrategi
• Hvordan mål og nivå skal oppnås 
(hvordan beskytte). 

• Aktive (for eksempel sprinkling) eller passive
brannsikringstiltak (for eksempel seksjonering).

Fastsette funksjonskrav, ytelser og akseptkriterier
for brannsikkerhet
• Funksjonskrav i TEK med føring fra § 7-22
Risikoklasser og brannklasser;
§ 7-23 Bæreevne og stabilitet ved brann
§ 7-24 Antennelse, utvikling og 

spredning av brann og røyk
§ 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann
§ 7-26 Brannspredning mellom byggverk
§ 7-27 Rømning av personer
§ 7-28 Tilrettelegging for 

rednings- og slokkemannskap
• Ytelser, som for eksempel gitt i REN.
• Akseptkriterier i forhold til mennesker, miljø
og materielle verdier.

Dersom brannsikkerheten dokumenteres ved
analyse, skal akseptkriterier fastlegges.

Bestemme dimensjonerende brannhendelser
• Dimensjonerende tenkelige branner/scenarier,
med hendelser som har stor sannsynlighet 
eller store konsekvenser.

• Beskrivelse av forløpet til en bestemt brann
med hensyn til tid og sted. Inneholder også
hvordan en brann påvirker løsninger, 
brannsikkerhetssystemer og brukere. 

• Antennelse, utvikling, overtenning, fullt 
utviklet brann og slokking/reduksjon.

• Verst tenkelig scenario av tenkelige
branner/scenarier, med hendelser som har 
stor sannsynlighet eller store konsekvenser.

Utarbeide brannteknisk konsept
• Beskrive brannteknisk hovedutforming (kon-
sept) med areal for hver seksjon, oppdeling,
valg av konstruksjonstype og –materialer, 
inklusive hovedfunksjonsområdene:

• Bæreevne og stabilitet.
• Tiltak for å hindre antennelse, utvikling 
og spredning av brann og røyk.

• Tilrettelegging for slokking.
• Tiltak for å hindre brannspredning 
mellom byggverk. 

• Rømning av personer.
• Tiltak for å påvirke rømningstider 
og lette slokking.

Evaluere brannkonsept (analysere, vurdere, beregne)
• Byggverkets brannsikkerhet, inklusive bygnings-
delers brannmotstand og installasjoners funk-
sjon i tilfelle brann, vurderes ved å kombinere
beregninger, vurderinger og analyser. 

• Konsekvensene for hvert valgte scenario. 
• Kvalitativ analyse. 
• Kvantitativ analyse.
• Risikoanalyse av brann i bygg gjennomføres 
så langt som nødvendig, basert på kvalitativ 
analyse evt. supplert med kvantitativ analyse.

Hvis ikke løsningen tilfresstiller krav og kriterier,
må man endre strategi og/eller endre konsept.
Hvis løsningen tilfredsstiller krav og kriterier, 
kan man utarbeide en endelig dokumentasjon
samt samle all prosjektdokumentasjon, inklusive 
spesifikasjoner for FDVU (forvaltning, drift, 
vedlikehold og utvikling) inn i den branntekniske
rapporten.

7Hefte 4 • Brann



For at tre skal brenne må fuktigheten i treet redu-
seres. Under oppvarming av trevirke vil vannet i
trevirket drives ut og temperaturen vil ikke øke
ytterligere før alt vannet er fordampet.
Temperaturen vil i denne fasen ligge rundt 100 -
105 °C. Etter dette vil temperaturen stige, og den
termiske nedbrytningen av trevirket kan begynne.
Under termisk nedbrytning vil det skje en forkul-
ling av treoverflaten som vist i Figur 2. Siden kull
har en lavere varmeledningsevne enn tre 
(ca. 0,07 W/m°C for kull, mot treets 0,14 W/m°C),
vil det forkullede laget dermed beskytte og virke
isolerende på det bakenforliggende friske og 
upåvirkede trevirket. Forkullingshastigheten antas
tilnærmet konstant i den videre innbrenningen.  

Nedenfor gis en kort innføring i de prosesser som
foregår ved termisk nedbrytning av trevirke i de
ulike temperaturfaser [5]: 

Ca. 110 - 230 °C
Termisk dekomposisjon begynner. Det vil si 
at en del av treets bestanddeler omdannes til 
forskjellige gasser (bl.a. karbondioksid og karbon-
monoksid), men først ved 150 - 160 °C skjer 
nedbrytningen raskt med tydelig mørkfarging 
av treet til følge.

Ca. 230 - 260 °C
Flammepunktet nås, det vil si den temperatur
hvor treets letteste gasser (metanol og formalde-
hyd) i kontakt med luft og flammer antennes.
Forbrenningen kan ikke holde seg selv i gang ved
denne temperaturen. 

Ca. 260 - 290 °C
Brennpunktet, det vil si at gasser har fått en sam-
mensetning og temperatur som medfører
forbrenning med varmeoverskudd. Temperaturen
vil heretter suksessivt stige til ca. 1000 °C. 

Ca. 350 - 450 °C
Selvantennelse, det vil si at gassene i kontakt med
luft vil antennes uten tilstedeværelse av flamme.
Ved ca. 500 °C består gassene hovedsakelig av
hydrogen, karbonmonoksid og tjæredamp. 

Termisk nedbrytning av tre

8 Hefte 4 • Brann

Figur 2 Brannpåvirket massivtreelement med forkullingssjikt
og det bakenforliggende friske og upåvirkede trevirket.
©Treteknisk



Brannforløp i et lukket rom kan prinsipielt 
deles inn i fem stadier som vist i Figur 3:
• Antennelse

• Utviklingsfase

• Overtenning

• Fullt utviklet brann

• Avkjølingsfase

Løs innredning og inventar spiller en vesentlig
rolle i initieringsfasen og for den videre brannut-
viklingen. Dette er i svært liten grad regulert av
myndighetskrav. Egenskapene til overflater, spesi-
elt i vegger og tak, har stor betydning for tiden
frem til overtenning. 
Tiden frem til overtenning er av stor betydning

for den tiden som er til rådighet for redning og
rømning av personer. 
Ved overtenning vil alt brennbart materiale og

overflater i rommet involveres i brannen.
Overtenningsfasen tar ofte bare fra noen sekunder
og opp til et halvt minutt. Temperaturen og var-
meutviklingen stiger raskt i denne fasen. Tiden til
overtenning er avhengig av bl.a. mengden brenn-
bart materiale og mengden av brennbare overflater
i rommet. Denne fasen kalles derfor brenselskon-
trollert.
Etter overtenning vil det være en fullt utviklet

brann. Effekten og temperaturen i en fullt utviklet
brann styres av ventilasjonsåpningenes størrelse
og dermed hvor mye luft som strømmer inn til
brannen. Denne fasen kalles derfor ventilasjons-
kontrollert. Temperaturen vil i denne fasen ligge
på mer eller mindre konstant nivå. I en fullt
utviklet brann vil konstruksjonens bæreevne og
stabilitet være av stor betydning og avgjørende 
for brannmotstanden.
Når alt brennbart materiale er brent opp eller

tilgangen på oksygen er for liten til å opprettholde
brannen, vil brannen avta i størrelse og gradvis 
dø ut.

Brannforløp
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Temperatur

Overflater

Brannmotstand

Bæreevne og stabilitet

Utviklings-

fase

Tilgjengelig

rømningstid

Antennelse
Over-

tenning

Fullt

utviklet

brann

Avkjølingsfasen

Tid

Figur 3 Brannutvikling med de forskjellige stadier [15].



Massivtrekonstruksjoner er mer robuste enn lette
trekonstruksjoner, har større reserver mht. bære-
evne og stabilitet, og er derfor mindre utsatt for
sammenbrudd og kollaps. 
Det er gjort en rekke brannforsøk i rom-moduler

med massivtrekonstruksjoner, både med og uten
beskyttelse (både ett og to lag gipsplater) [6]. 
Forsøkene har vist at temperaturen i brannrom-

met hele tiden var under standard tid/temperatur-
kurve i henhold til Eurocode 1 [19]. Det var ingen
forskjell i temperatur i brannrommet med ekspo-
nert massivtrekonstruksjon og med gipsplater
utenpå. 
Ved beregning av brannbelastning har forsøk

vist at det kun er relevant å regne med den delen
av massivtrekonstruksjonen som vil bli innvolvert
i brannforløpet. Dette betyr at for eksempel en
massivtrevegg med totaltykkelse på 200 mm som
skal motstå en brannbelastning på 60 minutter, tas
bare ca. 50 mm av tykkelsen til massivtreveggen
med i beregning av brannbelastningen, og ikke
hele den potensielle energien som et 200 mm
massivtreelement representerer. 
Det er også gjort innbrenningsforsøk som verifi-

serer de beregningsmessige innbrenningshastighe-
ter som er gitt i NS 3470-2 [8]. Limte krysslagte
elementer kan beregnes med innbrenningshastig-
het som gitt for limtre. For dyblede krysslagte 
elementer, må det medregnes noe større innbren-
ningshastighet og innbrenningshastigheten for
konstruksjonsvirke av gran eller furu kan benyttes.
På grunn av trevirkes lave varmegjennomgang,

vil massivtreelementer generelt medføre liten
temperaturøkning på ueksponert side ved en
brann og dermed ha gode egenskaper mht. 
isolasjon og integritet. Det forutsettes at element-
skjøtene er tette. Figur 4 viser hvor liten tempera-
turøkningen blir på kald side av et brannpåkjent
limt krysslagt element etter 90 minutter standard
brannpåkjenning (etter ISO 834), når temperatu-
ren på eksponert side er ca. 1000 °C.

Tradisjonell bygging krever ofte en oppbygging
som består av mange materiallag og sammenføy-
ninger med mange arbeidsoperasjoner. Som en
følge av dette kan det oppstå feil ved montasje og
utførelse på byggeplass, som igjen kan medføre at
den totale brannmotstanden til bygningsdelen
svekkes. Massivtreelementer vil på grunn av sin
oppbygging og få materialsjikt lettere kunne 
oppfylle og bidra til en mer kompakt og tett 
konstruksjon uten kritiske hulrom.

Egenskaper til massivtreelementer 
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Figur 4 Temperaturøkning på kald side av et limt krysslagt
element etter 90 minutter standard brannpåkjenning i 
prøveovn. ©Treteknisk



Myndighetene stiller krav til byggverk for å gi til-
fredsstillende sikkerhet ved brann for personer
som oppholder seg i eller på byggverket, for mate-
rielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige
forhold. 
Etter at den nye funksjonsbaserte forskriften

(TEK) til plan- og bygningsloven (PBL) kom i
1997, har dette gitt større fleksibilitet i forhold til
materialbruk og valg av løsninger. Dette har ført
til større muligheter for økt bruk av tre i bygninger,
spesielt i fleretasjes trehus. Dette gjelder både i
bærekonstruksjoner og som overflater både inn-
vendig og utvendig. 
Det stilles ikke lenger direkte spesifikke og tek-

niske krav i forskriften, med noen få unntak. For 
å oppfylle de krav som stilles til brannsikkerhet,
kan dette dokumenteres på én av følgende måter:

Ved "preaksepterte løsninger" 
De er i samsvar med de prinsippene og ytelsene
som er gitt i veiledningen til teknisk forskrift
(REN), for å tilfredsstille forskriftens sikkerhetsni-
vå. I prosjektdokumentasjonen må det klart frem-
gå hvilke forutsetninger og inngangsparametre
som er lagt til grunn for prosjekteringen. De forut-
satte ytelsene må fastlegges. Valg av materialer og
løsninger bestemmes av prosjekteringsforutset-
ninger og ytelser. 
Veiledning til teknisk forskrift (REN) § 7-22 gir

kriterier for plassering av byggverk i risikoklasse
og brannklasse (BKL), og angir hvordan sentrale
myndigheter tolker forskriften og klassifiserer de
ulike bygningstyper. Se Tabell 1.
For eksempel vil kontorbygg plasseres i 

risikoklasse 2, boligbygg i risikoklasse 4 og over-
nattingssteder (hotell, sykehus) i risikoklasse 6.
Hvilken brannklasse bygningen faller inn under,
vil være bestemmende for den branntekniske

utformingen som bæreevne og stabilitet, og ytelser
til bl.a. materialer og egenskaper for disse. 

Ved analyse/beregninger 
Analyse og/eller beregninger skal simulere 
brannforløp og angi nødvendige sikkerhets-
marginer for de forhold som kan inntre ved bruk
av byggverket. Det skal dokumenteres at anvendt
analyse-/beregningsmetode er egnet til formålet 
og at dimensjonerende brannbelastning frem
kommer ved anerkjente dokumenterbare metoder.
En alternativ dokumentasjon for tilfredsstillelse 
av forskriftskravene vil kunne gjøre bruk av 
dokumenterte løsninger for konstruksjons-
prinsipper, detaljer, systemer og bygningsdeler. 

Blandingsløsninger 
Dette er den vanligste metoden, og omfatter bruk
av utprøvde og anerkjente løsninger i prosjektet,
sammen med analyse/beregninger. Metoden kan
anvendes på områder der utprøvde og anerkjente
løsninger ikke passer og der det er liten konse-
kvens for personsikkerheten. Dette forutsetter
imidlertid at verifikasjon av delanalysene kan
utføres uten konsekvens for sikkerhetsnivået i 
tiltaket for øvrig. Dokumentasjonsbehovet i 
prosjektet avgjøres av "blandingsforholdet".

Eksempel på brannteknisk prosjektering
Eksempel på brannteknisk prosjektering av et
massivtrebygg er tilgjengelig under webportalen:
www.trefokus.no (se Håndbok - bygge med 
massivtreelementer).

Standarder
I teknisk forskrift (TEK) uttrykkes det at dokmenta-
sjon ved bruk av Norsk Standard generelt vil kunne
tilfredsstille forskriftens krav. Aktuelle standarder
med hensyn til massivtreelementer og brann er:

NS 3491-2 
Prosjektering av konstruksjoner - dimensjonerende
laster. Del 2: Påvirkninger ved brann.

NS 3470-1 
Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og
konstruksjonsregler. Del 1: Allmenne regler.

Myndighetskrav
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Risiko- Etasjer

klasse 1 2 3 og 4 5 eller flere

1 - BKL 1 BKL 2 BKL 2

2 BKL 1 BKL 1 BKL 2 BKL 3

3 BKL 1 BKL 1 BKL 2 BKL 3

4 BKL 1 BKL 1 BKL 2 BKL 3

5 BKL 1 BKL 2 BKL 3 BKL 3

6 BKL 1 BKL 2 BKL 2 BKL 3

Tabell 1 Bygningers brannklasse ut fra risikoklasse og antall
etasjer, gitt av REN. REN angir også noen unntak [3].



NS 3470-2 
Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- 
og konstruksjonsregler. Del 2: Brannteknisk 
dimensjonering. 

NS-EN 13501-1 
Brannklassifisering av byggevarer og bygnings-
deler. Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater
fra prøving av materialers egenskaper ved 
brannpåvirkning.

NS-EN 13501-2 
Brannklassifisering av byggevarer og bygnings-
deler. Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater
fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjons-
systemer.

Bæreevne og stabilitet ved brann
TEK § 7-23 angir krav til bæreevne og stabilitet
ved brann:
• Byggverk i brannklasse 1 og 2 skal bevare sin
stabilitet og bæreevne i minimum den tid som
er nødvendig for å rømme og redde personer i
og på bygget. For byggverk i brannklasse 1 og 2

kan det ses bort fra de bærende konstruksjoners
bidrag til brannforløpet.

• Byggverk i brannklasse 3 og 4 skal utføres slik
at byggverket bevarer sin stabilitet og bæreevne
gjennom et fullstendig brannforløp. Ved bereg-
ning skal det medregnes den totale belastning
(ulykkeslast) som kan forventes i byggverket,
inklusive bidrag fra bærende konstruksjoner.

REN angir nødvendig tid til rømning og redning
for å oppfylle funksjonskravene som 30 minutter
for brannklasse 1 og 60 minutter for brannklasse
2. Bærende og skillende konstruksjoner må ha
brannmotstand tilsvarende nødvendig tid for 
rømning og redning. REN angir ikke nødvendig
tid for rømning og redning for brannklasse 3,
siden dette må dokumenteres utførlig av 
ansvarlig prosjekterende i hvert enkelt tilfelle.

Overflater og kledninger
Når det gjelder valg av materialer brukt som 
overflater og kledninger, står det i TEK § 7-24:
Det skal velges materialer og overflater som ikke
gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det
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Figur 5 Eksempel på krav til bæreevne og skillende konstruksjoner gitt i REN. ©Treteknisk



legges vekt på tid til overtenning, varmeavgivelse,
røykproduksjon og utvikling av giftige gasser.
Dersom en velger å følge veiledning til teknisk
forskrift (REN), angir den krav til materialer, 
overflater og kledning brukt i bygninger ut fra
brannklasse og skiller mellom krav i og utenfor
rømningsvei. Dette er vist i Tabell 2.
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Overflater og kledninger Brannklasse 1 Brannklasse 2 Brannklasse 3

Overflater i brannceller som 
ikke er rømningsvei

Overflater på vegger og 
tak i branncelle inntil 200 m2 D-s2,d0 [In2] D-s2,d0 [In2] D-s2,d0 [In2]

Overflater på vegger og 
tak i branncelle over 200 m2 D-s2,d0 [In2] B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1]

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1]

Overflater i brannceller som 
er rømningsvei

Overflater på vegger og tak B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1] B-s1,d0 [In1]

Overflater på gulv Dfl-s1 [G] Dfl-s1 [G] Dfl-s1 [G]

Utvendige overflater

Overflater på ytterkledning D-s3,d0 [Ut2] B-s3,d0 [Ut1] B-s3,d0 [Ut1]

Kledninger

Kledninger i brannceller inntil 
200 m2 som ikke er rømningsvei K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2]

Kledninger i brannceller 
over 200 m2 som ikke er rømningsvei K10/D-s2,d0 [K2] K10/D-s2,d0 [K2] K10/B-s1,d0 [K1]

Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/B-s1,d0 [K1] K10/A2-s1,d0 [K1-A] K10/A2-s1,d0 [K1-A]

Kledning i sjakter og hulrom K10/B-s1,d0 [K1] K10/A2-s1,d0 [K1-A] K10/A2-s1,d0 [K1-A]

Tabell 2 Krav til overflater og kledninger gitt av REN [3].



Brannklasse 1 (BKL 1)
For brannklasse 1 (for eksempel boligbygg eller
kontorbygg i én eller to etasjer) vil massivtrekon-
struksjoner kunne brukes i bærekonstruksjonen
ved å følge REN uten avvik og derigjennom opp-
fylle funksjonskravene gitt av TEK. Bærende
hovedsystem og sekundære bærende bygnings-
deler utføres med brannmotstand på 30 minutter
og kan utføres i brennbart materiale som tilfreds-
stiller materialkrav D-s2,d0. Skillende konstruk-
sjoner utføres i EI 30 og kan utføres i brennbart
materiale som tilfredsstiller D-s2,d0. Massivtre-
elementer vil kunne oppfylle materialkrav D-s2,d0. 

Brannklasse 2 (BKL 2)
For brannklasse 2 (for eksempel boligbygg eller
kontorbygg i tre eller fire etasjer) angir veiled-
ningen at bærende hovedsystem må utføres 
med brannmotstand på 60 minutter i ubrennbart
materiale, dvs. materialkrav A2-s1,d0. Gjennom
den dokumentasjon og forskning som har kommet
frem de siste årene og som er beskrevet i bl.a.
"Brandsäkra trähus" [7] og "Fleretasjes trehus"
[15], er det vist at boligbygg i inntil fire etasjer
med bærende trekonstruksjoner, oppfyller 
forskriftens funksjonskrav. 
Ved bruk av aktive brannsikringstiltak som 

for eksempel sprinkling, kan det være mulig å
redusere krav til materialytelser og branncelle-
inndeling. Dette krever at brannsikkerheten 
dokumenteres utførlig.    

Brannklasse 3 (BKL 3)
For brannklasse 3 (for eksempel boligbygg eller
kontorbygg med mer enn fire etasjer) finnes det
ingen "enkle" beskrivelser i REN som angir hvor-
dan brannsikkerheten skal oppfylles uavhengig 
av materialvalg. Dette dokumenteres utførlig av
ansvarlig prosjekterende i hvert enkelt prosjekt.
Bakgrunnen for dette er at det skal dimensjoneres
for et fullstendig brannforløp. Begrepet fullstendig
brannforløp er heller ikke definert i forskriften
eller veiledningen til forskriften. Det forutsettes
imidlertid at dette begrepet er i samsvar med
begrepet naturlig brannforløp, som er benyttet i
Eurocode 1 [19]. Beregninger for et fullstendig
brannforløp må i utgangspunktet inkludere av-
kjølingsfasen. Det mest ugunstige av sannsynlige
brannforløp må legges til grunn. Ved naturlig
brannforløp kan det imidlertid tas hensyn til 
bl.a. sprinkling eller manuell brannslokking
(brannvesen) ved bestemmelse av dimensjo-neren-
de spesifikk brannbelastning. Dette vil kunne
påvirke brannforløpet og dimensjonering av
bærende og skillende konstruksjoner. 
Bærende og skillende konstruksjoner kan også
beskyttes slik at forkulling ikke begynner i selve
konstruksjonen, uten å ta hensyn til manuell 
eller automatisk slukking. 

Massivtreelementer 
brukt i bærekonstruksjonen 
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Massivtreelementer brukt i bærekonstruksjon. 
©Holz100 Norge AS



For massivtreelementer vil innbrenningshastighe-
ten være avhengig av type element (dvs. om det 
er kantstilte elementer, krysslagte elementer eller
hulromselementer), type forbindelsesmiddel som
benyttes, sammenføyningsmetode mot naboele-
menter og hvor tett konstruksjonen blir. Den vil
være økende i følgende rekkefølge, hvor 1 gir
lavest innbrenningshastighet:

1. Limte krysslagte elementer, som både 
er flat- og kantlimt (hellimt).

2. Limte krysslagte elementer, som bare 
er flatlimt.

3. Dyblede/spikrede krysslagte elementer.
4. Kantstilte elementer.

Limte krysslagte elementer som både er flat- 
og kantlimt (hellimt) har de beste egenskapene,
ettersom denne type elementer blir veldig tette og
dermed medfører en endimensjonal innbrenning.
Limte krysslagte elementer som kun er flatlimt og
med åpne fuger mellom lamellene vil gi en svak
økning i innbrenningshastighet. For dyblede/ 
spikrede krysslagte elementer kan det regnes 
med noe større innbrenningshastighet ettersom
det beskyttende forkullingslaget vil kunne falle 
av når et sjikt er gjennombrent.
I NS 3470-2 [8] er det gitt innbrenningshastig-

heter for forskjellige typer treprodukter. Disse er
gitt i Tabell 3. Det opereres med forskjell i inn-
brenningshastighet på branneksponering fra en
side, ß0 (endimensjonal innbrenning) og når man
tar med hjørneeffekten (todimensjonal innbren-
ning), ßn. For konstruksjonstrevirke av gran og
furu er den nominelle forkullingshastigheten ßn lik 
0,80 mm/min, mens den er 0,70 mm/min for lim-
tre. Tabell 3 gir verdier for innbrenningshastighet
for konstruksjonsvirke og limtre. Ved påvisning av

bæreevne beregnes det effektive tverrsnittet ved å
redusere det opprinnelige tverrmålet med effektiv
forkullingsdybde, hvor effektiv forkullingsdybde
er gitt av (for ubeskyttede flater):

Leddet k0d0 kompenserer for hjørneeffekten 
samt redusert stivhet og fasthet i nærheten av 
forkullingsgrensen, slik at fasthet og stivhet for
det effektive tverrsnittet i den videre dimensjo-
neringen kan antas å ikke være forringet. For
brannpåkjenning større eller lik 20 minutter 
utgjør dette leddet 7 mm.
Ved å beskytte trekonstruksjoner (med for

eksempel kledning) vil forkulling og innbrenning
av det bakenforliggende sjikt bli utsatt en viss tid.
Tiden dette tar er avhengig av hvor tett det beskyt-
tede laget er og om innbrenning begynner før sam-
menbrudd av brannbeskyttelsen, eller først når
beskyttelsen faller av. Leddet dchar,n vil da bestå av
et ledd som tar hensyn til begrenset varmetilførsel
og tiden beskyttelsen opprettholdes, samt forhøy-
et innbrenningshastighet rett etter beskyttelsen er
falt av, pga. forhåndsoppvarming av det bakenfor-
liggende lag. Dette er nærmere beskrevet i NS
3470-2 [8].

Innbrenningshastighet og resttverrsnitt
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Materiale Karakteristisk Forkullingshastighetens Nominell 
Type produkt densitet, ρk (kg/m

3) grunnverdi, ß0 (mm/min) forkullingshastighet, 
ßn (mm/min) 

a) Konstruksjonsvirke 
(minste tverrsnittsmål 35 mm)

Gran, furu og bøk ≥ 290 0,65 0,80

Hardere tresorter ≥ 450 0,50 0,55

b) Limtre generelt og 
lettere harde tresorter ≥ 290 0,65 0,70

Tabell 3 Forskjellige treprodukter og innbrenningshastigheter [8].



Den branntekniske dimensjoneringen av bærende
og brannskillende konstruksjoner utføres som
regel på elementnivå, dvs. man betrakter hver
bygningsdel for seg (for eksempel vegger, dekker
og søyler). Dette tilsvarer brannprøving i ovn, 
som ligger til grunn for de fleste dimensjonerings-
underlag.
Ved brannpåkjenning oppstår det generelt

asymmetri mht. geometri og mekaniske egen-
skaper på grunn av forkulling og temperatur-
påvirkning. Innvirkning av lav skjærmodul hos 
de tverrgående sjikt (rulleskjær), kan bli helt
avgjørende for bæreevnen ved brann for 
krysslagte massivtreelementer. 
For beregning av bæreevnen til massivtre-

elementer kan derfor dette enklest gjøres med
hensyn til de forventede brannegenskaper med
utgangspunkt fra beregnet innbrenningsdybde 
og det gjenværende resttverrsnittet. 
Ved beregning dimensjoneres bygningsdelen

som for et tilsvarende "kaldt" og upåvirket tverr-
snitt, som tar hensyn til at et tynt sjikt innenfor
innbrenningsdybden pga. temperaturøkning ikke
medvirker i det statiske virksomme resttverrsnittet.
Det er viktig å ta hensyn til hvordan styrke og

stivhetsegenskaper til massivtreelementer påvir-
kes ved en brannbelastning. Siden yttersjiktet som
regel er orientert i elementets lengderetning
(spennretning) og har en høyere fasthetsklasse
enn innersjiktene, kan dette ha betydning for 
styrke- og stivhetsreduksjoner til elementet under
brannbelasting. Ved enveis bæring av elementet
(dvs. at det fungerer som en bred bjelke med opp-
legg på to sider), kan dette ha stor betydning hvis
det ytterste sjiktet er direkte eksponert for brann-

belastningen. Element som har toveis bæring og
opplegg langs alle sider vil i større grad opprett-
holde styrke- og stivhetsegenskapene, siden de
tverrliggende sjikt vil kunne avlaste yttersjiktene. 
Det ytterste bærende sjiktet vil kunne beskyttes

ved å legge på et ekstra beskyttende sjikt, eller
øke tykkelsen på lamellene i yttersjiktet. Der det
stilles krav til lydisolasjon til en bygningsdel 
(for eksempel etasjeskiller), vil for eksempel en
nedsenket frittstående himling beskytte elementet
mot direkte brannpåkjenning fra undersiden.
I brannklasse 1 og 2 kan bærende og skillende

konstruksjoner dimensjoneres ved beregning i
henhold til Eurocode 5 [9] eller NS 3470-2 [8]
eller prøving for standard brannpåvirkning i 
henhold til ISO 834.
I brannklasse 3 kreves det utførlig dokumenta-

sjon av ansvarlig prosjekterende, siden det ikke
finnes noen beregningsmodeller og verktøy for
brannteknisk dimensjonering for et fullstendig
eller naturlig brannforløp. Dette gjelder ikke bare
trekonstruksjoner, men for alle typer bygnings-
materialer og konstruksjonstyper. Det er derimot
gjennomført en rekke forsøk med lette trekon-
struksjoner utsatt for et slikt brannforløp. 
Forsøkene viser at ved å beskytte de bærende

delene av trekonstruksjoner slik at forkulling ikke
starter, dvs. at temperaturen på overflaten til 
trekonstruksjonen ikke overstiger 300 °C gjennom
hele brannforløpet, kan krav til bæreevne og 
stabilitet for et fullstendig brannforløp oppfylles.
Dette kan oppnås ved bruk av en tresjiktsløsning
som består av et lag 13 mm gipsplate, samt to lag
branngipsplater (2 x 15 mm) [12], [13] og [14].

Beregning av bæreevne 
til massivtreelementer 
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Ved dimensjonering av en bygningskonstruksjon
mot brann gjøres dette normalt på to måter:

• Dimensjonering på elementnivå.

• Dimensjonering på globalt nivå.

Dimensjonering på elementnivå
Den branntekniske dimensjoneringen av bærende
og brannskillende konstruksjoner utføres som
regel på elementnivå, dvs. man betrakter hver
bygningsdel for seg (for eksempel vegger, 
stendere, bjelkelag og søyler). Selv ved dimensjo-
nering på elementnivå kan det ofte utnyttes at 
den omgivende konstruksjonen bidrar til å ta opp
laster ved brannpåvirkning. Dette kan være tilfelle
for konstruksjonsdeler som går kontinuerlig over
flere plan eller gjennom flere brannceller som vist
i Figur 6. Konstruksjonsdelen kan da betraktes
som delvis eller fast innspent ved en eller begge
opplegg.
I det følgende er det vist eksempel på brann-

dimensjonering av et massivtreelement brukt som
etasjeskiller:
Det forutsettes at bæreevnen skal opprettholdes

i 60 minutter (R 60).
Etasjeskille består av et synlig eksponert limt

krysslagt element (både flat- og kantlimt i ytterste
sjikt, mens det bare er flatlimt innover i sjiktene)
med brannbelastning på underside som vist i

Figur 6. Det antas at etasjeskille er fritt opplagt
med spennvidde lik 6,0 m. De opptredende laster
består av egenvekten til massivtreelementet på 
1,0 kN/m2 samt nyttelast på 2,0 kN/m2. 

Forenklet metode benyttes, der resttverrsnittet har
full fasthet og kapasitet etter en brannbelastning.
Dimensjonerende lastvirkning beregnes etter 
forenklet metode og beregnes fra lastvirkningene
ved normaltemperatur multiplisert med faktoren
ηfi=0,65 [8].  
Elementet består av 7-sjikt med total tykkelse

lik 200 mm. De langsgående yttersjiktene (L) har
tykkelse på 33 mm, de langsgående innersjiktene
(L) har tykkelse på 34 mm. De tverrgående inner-
sjiktene (T) har tykkelse på 22 mm. Yttersjiktene
består av fasthetsklasse C24, mens alle innersjikt
består av fasthetsklasse C14. 
Tverrsnittsoppbygging før og etter brann-

påvirkning med beliggenhet av nøytralakse 
er vist i Figur 8.

Dimensjonering på ulike nivå
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Figur 6 Element brukt som etasjeskiller som går over flere
spenn og brannceller som kan betraktes som delvis eller fast
innspent. ©Treteknisk  

Figur 7 Limt krysslagt element total tykkelse på 200 mm som
er fritt opplagt over et spenn med spennvidde lik 6,0 m, som
skal opprettholde bæring ved 60 minutter brannpåkjenning.
©Treteknisk 



Beregning av resttverrsnitt:
Brannbelastning: 60 min
Nominell 
forkullingshastighet: 0,7 mm/min
Nominell 
forkullingsdybde : 0,7 mm/min*60 min = 42 mm
Effektiv 
forkullingsdybde: 42 mm + 7 mm = 49 mm
Resttverrsnittet: 200 mm – 49 mm = 151 mm

I resttverrsnittet er det første langsgående sjiktet
helt forkullet, samt at det første tverrgående 
sjiktet nesten er helt forkullet (6 mm gjenstår).
Tverrsnittsdata etter brannpåkjenning er vist i
Tabell 4. 
Dimensjonerende lastpåvirkning ved brann på

grunn av egenlast og nyttelast er vist i Tabell 5 og
beregnet etter forenklet metode, hvor dimensjone-
rende lastpåvirkning ved normal temperatur
multiplisert med 0,65 legges til grunn.
Dimensjonerende moment- og skjærbelastning 

på etasjeskiller:

Dimensjonerende moment- og skjærkapasitet 
til massivtreelementet:

Både moment- og skjærkraftkapasiteten til massiv-
treelementet for 60 min brannpåkjenning er større
enn lastpåkjenning. Kapasitet er ok. 
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Tverrsnittsdata (resttverrsnitt etter 60 min brannbelastning): 

L T L T L T L Tykkelse n.a. Ieff EIeff Seff
C24 C14 C14 C14 C14 C14 C24

mm mm mm mm mm mm mm mm mm E+08 mm4 E+12 Nmm2 E+06 mm3

0 6 34 22 34 22 33 151 64,1 1,716 1,888 1,606

Tabell 4 Tverrsnittsdata til resttverrsnitt etter 60 min brannpåkjenning med fasthetsklasse til de ulike sjikt, hvor L er resttverrsnitt til
langsgående sjikt, mens T er resttverrsnitt til tverrgående sjikt.

Figur 8 Tverrsnitt med tykkelser og anvisning av nøytralakse før og etter brannbelastning. ©Treteknisk

Laster og Laster Lastfaktor Lastfaktor Last inkl.
lastfaktorer: Egenlast Nyttelast lastfaktor

kN/m2 kN/m2

Egenlast 1,0 1,2 - 1,2

Nyttelast 2,0 - 1,5 3,0

Dim. last 
ved normal-
temperatur 4,2

Dim. last 
ved brann-
belastning 2,73

Tabell 5 Dimensjonerende lastpåkjenning ved 
brannbelastning etter forenklet metode. 



Opptredende trykk- og strekkraft på mest påkjente
sjikt:

Dimensjonerende trykk- og strekkapasitet til 
mest påkjente sjikt:

Både kapasitet på trykk og strekk til mest 
påkjente sjikt er større enn dimensjonerende 
lastpåkjenning. Kapasitet er ok.

Maksimal nedbøyning på grunn av jevnt fordelt
last:

Dette tilsvarer L/245, som tilfredsstiller kravet i
NS 3470.

Konklusjon
Kapasiteten til massivtreelementet er større 
enn lastpåvirkningen og elementet klarer å 
opprettholde bæreevnen ved 60 minutter 
brannbelastning.

Dimensjonering på globalt nivå
Ved å betrakte hele det globale bæresystemet, kan
ofte lastene omfordeles når en eller flere deler
oppnår bruddgrensetilfelle. Så lenge de øvrige
krav til isolering (I) og integritet (E) er oppfylt,
kan lastbærende reserver i det globale bæresyste-
met utnyttes til å dimensjonere en lastbærende
konstruksjonsdel for en kortere brannmotstands-
tid enn det som tilsvarer kravet. For eksempel 
kan en søyle i en branncelle dimensjoneres for 
en kortere tid enn det som gjelder øvrige bærende
deler som etasjeskiller og vegger i denne brann-
cellen, forutsatt at det finnes alternative mulig-
heter for lastopptak/lastfordeling.
For å oppnå tilstrekkelig totalstabilitet med

hensyn til horisontale laster (vindlaster), benyttes 
skivevirkningen til massivtreelementene eller 
evt. bekledningsskivene for å ivareta dette.
Stabiliteten hos bygningen må være tilstrekkelig
selv om en del av skiven mister sin avstivende
funksjon når de utsettes for en brannbelastning. 
Massivtrekonstruksjoner som består av limte

krysslagte elementer eller tverrspente elementer
har tilstrekkelig bæreevne med hensyn til skive-
virkningen uten bekledningsskiver. Dyblede eller
spikrede elementer har derimot noe lavere styrke
og stivhet som kan begrense den avstivende 
virkningen, og det må vurderes om det er behov
for bekledningsskiver. 
Bekledningsskiver som monteres på den 

branneksponerte siden, vil miste sin stabiliserende
virkning på bygningen. Hvis disse skivene er nød-
vendige for stabiliseringen må de beskyttes av et
eller flere skivelag som forhindrer oppvarming og
forkulling av de avstivende skivene.

19Hefte 4 • Brann



Utenfor rømningsvei 
(for risikoklasse 1 til og med 5)
Ytelser til overflater og kledning i veiledning til
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (REN)
er gjengitt i Tabell 2.

Brannklasse 1
I brannklasse 1 kan massivtreelementer benyttes
som overflate utenfor rømningsvei på gulv, vegger
og tak og dermed oppfylle de krav som stilles i
REN. I sjakter og hulrom kan det benyttes brann-
impregnert trevirke som oppfyller klasse B-s1,d0.

Brannklasse 2 
I brannklasse 2 og 3 vil det være forskjellig krav
til overflater ut fra størrelse på branncelle. For
brannceller inntil 200 m2 kan det benyttes massiv-
treelementer i gulv, vegger og tak. For brannceller
over 200 m2 kan det benyttes brannimpregnert 
trevirke (klasse B-s1,d0) i vegger og tak, mens 

det kan benyttes massivtreelementer som gulv. 
I sjakter og hulrom gjelder samme krav som i
brannklasse 1.

Brannklasse 3
I brannklasse 3 gjelder de samme krav som 
for brannklasse 2.

I rømningsvei 
(for risikoklasse 1 til og med 5)
Ytelser til overflater og kledning i veiledning til
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (REN)
er gjengitt i Tabell 2.
I rømningsvei for brannklasse 1, 2 eller 3 kan

det benyttes eksponert trevirke på gulv, mens det
kan benyttes brannimpregnert trevirke på vegger
og tak. Med andre aktive brannsikringstiltak, som
for eksempel sprinkling, vil vanlig trevirke kunne
benyttes, men dette må dokumenteres ved analyse.

Massivtre brukt 
som overflate utenfor og i rømningsvei
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Trefasader oppfattes av brannvesen i Oslo og
andre større norske byer som uproblematisk på
bygninger opp til og med fire etasjer. Slukking fra
gatenivå kan skje opp til ca. 12 meters høyde (ca.
fire etasjer) og med stigebil med tilstrekkelig
adkomst kan enda høyere fasadebranner bekjem-
pes. Bildet viser et eksempel på en massivtrekon-
struksjon med trekledning i fasaden. 
Varmetilskuddet fra en trefasade er relativt lite

sammenliknet med varmen fra et overtent rom.
Overtenning i et rom medfører stor fare for brann-
smitte via fasade til overliggende eller omkring-
liggende brannceller. Ved å sprinkle bygningen,
vil dette forhindre overtenning og minsker derfor
risikoen for slik brannspredning. Sprinkling gir
dermed større frihet for valg av fasademateriale.
Ubehandlet tre brukt i fasader kan brukes 
uproblematisk i brannklasse 1 (boligbygg i én
eller to etasjer). I brannklasse 2 og 3 stilles det
strengere krav til overflate (klasse B,s3-d0), og

brannimpregnert tre kan brukes for å oppfylle
dette. Slik trepanel skal ha dokumentert vær- og
aldringsbestandighet som ofte krever overflate-
behandling med både grunn- og toppfarge.
Nordiske bruksklasser for bestandighet for brann-
beskyttet trepanel har blitt presentert. Det stilles
av naturlige grunner ikke så strenge krav til røyk-
produksjon for utvendig som for innvendig bruk. 
Brannklassifiserte vinduer, bruk av vindusløse

fasader (evt. små vinduer) eller flammeskjerm
over vindu kan også øke sikkerheten mot brann-
spredning via vindu og muliggjøre tre brukt i 
fasader [7]. 
Andre muligheter er å ikke bruke trepanel 

over hele fasaden, men bryte den av i form av
horisontale bånd (for eksempel ved bruk av tre
bare mellom vinduer i sideretning eller ved bruk
av tre bare mellom vindu i høyderetning) med
ubrennbart materiale mellom.

Trefasade
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Den totale brannsikkerheten og brannmotstanden
til en bygning er avhengig av mange bygningstek-
niske detaljer. 
Med hensyn til integritetskravet til en 

bygningsdel er det viktig at elementsammen-
føyningen og sammenføyningene mot tilsluttende
bygningsdeler utføres for å ivareta dette. Disse må
utføres slik at de blir tette, bl.a. med tettelister i
not- og fjærsammenkoblingen, slik at det ikke
oppstår direkte og gjennomgående luftspalter.
Det er viktig å forhindre at en brann kan spre

seg gjennom eller innimellom en konstruksjons-
del (krypbrann i hulromskonstruksjon) eller fra 
en branncelle til en annen. Derfor anbefales det 
å benytte brannstopp i og mellom branncelle-
begrensende bygningsdeler. Fordelen med 
massivtreelementer er at de er tette, og risikoen
for brannspredning gjennom et slikt element er
ikke til-stede sammenlignet med lette trekonstruk-
sjoner. Der det benyttes doble konstruksjoner
(f.eks. lydskillevegg), eller kombinasjon av ulike
konstruksjonstyper/materialer er det viktig med
god tetting for å hindre brannspredning inn mel-
lom konstruksjonen.  

Det er viktig at alle åpninger og gjennomføringer
er tette. Gjennomføringer som går gjennom en
branncellebegrensende konstruksjon, må utføres
slik at de ikke medfører en svekkelse av de krav
som stilles til bygningsdelen. En brann kan spre
seg raskt gjennom ventilasjonskanaler og øke
omfanget av en brann betraktelig. 
Ventilasjonskanalene bør derfor utstyres med

for eksempel brannspjeld.

Konstruksjonsdetaljer og installasjoner
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gjennomføringer. Det er viktig med god tetting rundt disse.
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En brann eller et branntilløp som er under utvik-
ling vil uten noen form for bekjempelse få utvikle
seg fritt og kunne spre seg videre med den faren
for liv og helse dette kan medføre. 
Sprinkling er et tiltak som for mange bygg 

vil være med på å øke den totale sikkerheten for
liv og helse. Spesielt for komplekse bygg eller
bygninger med mange etasjer kan installasjon 
av sprinkling medføre økt sikkerhet for liv og 
verdier. Dessuten kan brannen derved slokkes/
kontrolleres i en tidlig fase, før evt. brannvesen
vil rekke å komme frem til brannstedet. 
Sprinkling vil fungere som en brannmann på

vakt 24 timer i døgnet. Installasjon av sprinkling
vil også kunne gjøre det lettere å bruke tre gene-
relt i bygg, i bærende konstruksjoner, som synlig
overflate innvendig, i rømningsvei og fasader. 
Ved installasjon av sprinkling kan det gjennom-

føres alternative løsninger (branntekniske
tiltak/ytelser kan reduseres) for å finne et optimalt
nivå på brannsikkerheten. Et optimalt nivå vil si
en balanse mellom utforming av brannsikkerheten
og kostnader forbundet med dette samt samfun-
nets og byggherrens krav.  
Sprinkling vil forhindre overtenning og virke

positivt inn på de sentrale krav som stilles i for-
skrift til brannsikkerhet; hjemlet i kravspesifika-
sjon som vedlegg til det europeiske byggevaredi-
rektivet:

• Utvikling og spredning av brann og branngasser

• Spredning av brann til nærliggende bygninger

• Bæreevnen

• Rømning av personer som befinner seg i eller
på byggverket

• Redningsmannskapets sikkerhet

Boligsprinkling ble utviklet i USA på begynnelsen
av 1970-tallet. Fordelen med boligsprinkling er at
den tilknyttes den eksiterende vannforsyningen i
bygningen og utløses når temperaturen er 
ca. 70 °C. Generelt vil et sprinkleranlegg slokke
eller kontrollere en brann med ca. 95 % sann-
synlighet. Erfaringer fra Scottsdale, Arizona i 
USA som innførte krav om sprinkling av alle 
nye boliger i 1985 viser at det ikke er registrert 
et eneste dødsfall der boligsprinkling har vært
benyttet. De materielle skadene ved brann er
redusert med mer enn 90 % i sprinklede 
bygninger i forhold til usprinklede [15]. 

Brannsikringstiltak
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