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Fra: Fredrik Krey Berntz 
Dato 2020-12-16 

 Brannteknisk notat – Vurdering av fire garasjer 

Bakgrunn 

Norconsult er engasjert av Løkenhavna Huseierforening II, til å gjøre en brannteknisk vurdering i forbindelse 
med planlagt utskifting av isolasjon i fire garasjer. 

Løkenhavna Huseierforening II, heretter kalt Huseierforeningen, er ansvarlig for driften av blant annet fire 
garasjer. Hver av disse garasjene ligger på terreng under hver sin boligblokk. Garasjene er avstengt for 
uvedkommende, men har luftåpninger slik at det er utetemperatur i garasjene. Derfor er det isolert oppunder 
taket i garasjene, mot overliggende etasje. I alle blokkene går det flere vannrør gjennom dekket mellom 
overliggende etasje og garasje. Lekkasje fra vannrørene har ført til at eksisterende isolasjon har trukket til 
seg vann, som igjen har ført til at isolasjon flere steder har falt ned/kan falle ned. I forsikringssaken med 
vannskadene på isolasjonen har forsikringsselskapet svart at isolasjons levetid er overskredet. Noen steder i 
garasjene ligger vannrørene slik at de reduserer fri kjørehøyde. Isoleringen av vannrørene er løst med å 
kasse dem inn og isolere på innsiden. Innkassingen er noen steder bygget med treverk og gips og andre 
steder med treverk og plater av tre.  

    
Bildene over viser hvordan garasjene ligger under blokkene, hvordan isolasjonen er montert i garasjene og 
hvordan vannrørene som går igjennom dekket er kasset inn.  

Hensikt 

Notatet skal svare ut spørsmålene Huseierforeningen har knyttet til de fire befarte garasjene: 

 Hvilke branntekniske forhold må ivaretas ved skifte av isolasjon i taket i garasjene? 
 Hvilke produkter er egnet? 
 Er skifte av isolasjon søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten? 
 Hvilke krav gjelder for brannvarsling i disse garasjene? 
 Hvilke branntekniske forhold bør man tenke på nå når antall ladepunkter for elbil har økt/vil kunne 

øke ytterligere?  
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Regelverk 

Det er oppgitt at blokkene ble bygd i 1981. Forskrift om brannforebygging (FOB) gir at alle bygg bygd før 
1985 minimum skal tilfredsstille det branntekniske sikkerhetsnivået som går fram av Byggeforskrift av 1985 
(BF85). 

Konklusjon 

Begrunnelsene for konklusjonene er gitt i avsnittet «Vurdering», nederst i notatet. 

Hvilke branntekniske forhold må ivaretas ved skifte av isolasjonen i taket i garasjene?                 
Gjeldende regelverk omtaler ikke problemstillingen knyttet til isolasjon. Det anbefales å rive eksisterende 
isolasjon og montere ubrennbar isolasjon og bygge inn vannrørene med ubrennbare materialer. Begrenset 
bruk av treverk til å bygge innkassingene vil være akseptabelt. 

Hvilke produkter er egnet?             
Ved å kontakte en eller flere isolasjonsleverandører og be om produkter som er ubrennbare og skal tåle 
uteklima, vil dere får egnede produkter. Egnet system for oppheng vil en entreprenør kunne være behjelpelig 
med. Det anbefales at dette er ubrennbart. Metallbeslag som skytes inn i betongen vil kunne være en 
løsning. 

Korrekt isolasjonsprodukt i forhold U-verdier og kaldrasproblematikk vil leverandør av isolasjon kunne være 
behjelpelig med.  

Er skifte av isolasjon søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten?                     
Skifte av isolasjon er ikke søknadspliktig.  

Hvilke krav gjelder for brannvarsling i disse garasjene?                                
BF85 stiller ikke krav til brannvarsling i slike garasjer. Dersom det er ønskelig å installere brannvarsling i 
garasjene er dette et tiltak som vil bedre brannsikkerheten, både med tanke på personsikkerhet og 
verdisikkerhet. Automatisk varsling, også på natten når beboerne sover, vil sørge for tidligere innsats fra 
brannvesenet. Norconsult anbefaler brannalarmanlegg i garasjene og vil kunne prosjektere dette, om 
ønskelig. 

Hvilke branntekniske forhold bør man tenke på nå når antall ladepunkter for elbil har økt/vil kunne 
øke ytterligere?                                      
Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler og de utvikler ikke mer energi ved varmgang og brann enn andre 
biler. De representerer derfor ikke en større fare. Men det er viktig å ta høyde for at varmgang og brann i 
batteriene utvikler seg på en annen måte enn brann i bensin og dieselbiler. Dette vil kreve en annen innsats 
og håndtering fra brannvesenets side. 

Det stilles imidlertid krav til selve ladeinstallasjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
har gitt ut veilederen «Elbil - lading og sikkerhet» (Oppdatert i 2020). Styret bør gjøre seg kjent med 
innholdet. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/ 

Det samme gjelder for veilederen:                                  
«Lading av elektriske biler - planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner».  
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf 
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Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvar for krav til forebyggende brannsikkerhet i bygninger, hvilket er 
regulert i forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning (TEK17). DSB har et tett samarbeid med 
DiBK om forskjellige brannsikkerhetstiltak, men så langt foreligger det ingen spesielle tekniske krav til 
bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler. Det er heller ingen konkrete planer om 
slike tiltak utover det som allerede gjelder for parkering av biler. 

Det er få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen. Normalt vil batteriet kun være årsaken 
som følge av en ytre fysisk skade (kollisjon) eller en spesiell situasjon hvor en kraftig varmeutvikling oppstår 
på utsiden av bilen. Normalt oppstår flammene som følge av at plasten i bilens interiør begynner å brenne og 
denne situasjonen er lik for alle typer biler. 

Avgrensninger 

09.10.2020 gjennomførte Norconsult, V/ Fredrik Krey Berntz (brannteknisk rådgiver), en befaring av fire 
garasjer og et tavlerom i en av blokkene i overliggende etasje. De aktuelle garasjene er markert med røde 
firkanter på figuren under. Til stede på befaringen var to representanter fra styret i Løkenhavna 
Huseierforening II, blant annet Stian Kjernlie Broeng. 

 

Driften av blokkene er ikke Huseierforeningen sitt ansvar, og inngår derfor ikke i vurderingen.                   
Vurdering er avgrenset til å svare ut Huseierforeningens spørsmål, gitt under avsnittet «Hensikt». Det er ikke 
knyttet ansvarsrett til denne vurderingen.  

Forutsetninger 

Det ble på befaringen opplyst om at isolasjon i taket i garasjene er et nødvendig tiltak.                     
Dekket over garasjene fremstår som betongdekke, og det legges til grunn.                           
Garasjenes lengde og areal er målt ved hjelp av måleverktøyet på https://kart.finn.no/.         
Fra venstre mot høyre på figuren over ble det målt: 

 Lengde ca. 44m. Areal ca. 750m2 
 Lengde ca. 44m. Areal ca. 750m2 
 Lengde ca. 58m. Areal ca. 1000m2 
 Lengde ca. 58m. Areal ca. 1000m2 

Da dette er eksisterende bygninger, forutsettes det at eksisterende tilgang på slokkevann er ivaretatt. Dette 
ble ikke kontrollert. 

  



Notat 

Oppdragsgiver: Løkenhavna Huseierforening II 

Oppdragsnr.: 5209743   Dokumentnr.: F-NO-RIBR-01 

2020-12-16  |  Side 4 av 6 x:\nor\oppdrag\sandvika\520\97\5209743\5 arbeidsdokumenter\52 ribr\f-no-01 - brannteknisk notat.docx 
 

Vurdering 

Hvilke branntekniske forhold må ivaretas ved skifte av isolasjonen i taket i garasjene?                     
Del 3 Brannvern i BF85 har et generelt kapittel med fellesbestemmelser og er videre inndelt i kapitler etter 
virksomhet i bygget. Kapittel 34, «Industri, handverk og lager. Kontor. Garasjer.» gjelder for garasjene. Den 
aktuelle problemstillingen med behov for isolasjon under dekket mot overliggende etasje (taket i garasjene) 
er ikke omtalt i overnevnte kapiteler.  

I 1987 ble BF85 erstattet med BF87, hvor det blant annet flere forhold er presisert. For denne 
problemstillingen er det i BF87 skrevet om slik at den er omtalt og presisert. Det er derfor naturlig å legge 
BF87 til grunn for denne vurderingen. BF87 sier i 30:54 Isolasjon at «Isolasjon skal være ubrennbar.» 

Det mest sannsynlige og relevante brannscenarioet knyttet til problemstillingen er bilbrann i garasjen. 
Eventuelle andre scenarioer vil være mindre, og således dekkes av dette scenarioet. En bilbrann som får 
utvikle seg vil utgjøre en brann av en betydelig størrelse.  

En slik brann er vurdert å ikke være kritisk for personsikkerheten, da det er en oversiktlig planløsning i 
garasjene og de har rømning ut til det fri i begge ender. Kravet i BF85 om at avstanden til nærmeste utgang 
er under 50m fra et hvert sted i garasjene er ivaretatt. 

Dekket over garasjene fremstår som betongdekke. Tatt i betraktning boligblokkens behov for bæring, i et 
lastperspektiv, er det antatt at brannmotstanden vil være tilstrekkelig til å motstå en bilbrann i garasjen i 
tilstrekkelig tid. 

Ved bruk av ubrennbar isolasjon, vil opphengssystemet avgjøre om isolasjonen blir hengende eller faller ned 
ved brann. Ubrennbar isolasjon som faller ned vil være ukritisk, da man uansett må utbedre isolasjonen etter 
en brann i garasjen. 

Brannvesenets innsatsforhold i garasjen er vurdert å være akseptable ved etablering av ubrennbar isolasjon. 
Deres kapasitet til å drive effektiv innsats er betydelig større enn konsekvensene en bilbrann vil kunne 
generere. 

Basert på overstående er det krav til å montere ny ubrennbar isolasjon med et ubrennbart opphengsystem.  

Hvilke produkter er egnet?                                                       
Se avsnittet «Konklusjon». 

Er skifte av isolasjon søknadspliktig til Plan- og bygningsetaten?                            
Bærum kommune oppgir på sine sider at «mindre tiltak i eksisterende byggverk» ikke krever søknad for: 
«Installering og endring av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller 
branncelle». Skifte av isolasjon er altså ikke søknadspliktig.                             
[https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/byggesak/dette-krever-ikke-soknad/] 

Hvilke krav gjelder for brannvarsling i disse garasjene?                                
BF85 sier: «I lukket garasje med bruttoareal pr etasje over 1200m2 skal det være brannalarmanlegg».       
Ingen av garasjene er over 1200m2, slik at det stilles ikke krav til brannvarsling i garasjene.   

Ved å knytte et brannalarmanlegg i garasjen mot brannalarmanlegget i overliggende blokke er vil en brann i 
garasjen kunne detekteres/oppdages tidligere, beboerne vil bli varslet og slokking kan starte tidligere. Hvilket 
vil kunne redusere sannsynligheten for brannspredning og skadeomfanget. Uten brannalarmanlegg i 
garasjen er man avhengig av at en brann oppdages visuelt av personer i garasjen eller forbipasserende. Det 
er kun sporadisk personopphold i garasjene, og plasseringen av dem medfører lite innsyn for å oppdage en 
brann tidlig i brannforløpet.  
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Hvilke branntekniske forhold bør man tenke på nå når antall ladepunkter for elbil har økt/vil kunne 
øke ytterligere?                                 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt ut en veileder for etablering, bruk og 
vedlikehold av ladepunkter for elbiler og hybridbiler, «Elbil - lading og sikkerhet». (Publiserte i 2017, og 
oppdatert i 2020).  

DSB er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske 
installasjoner og utstyr. Regelverket omfatter ladestasjoner med kabel og plugg frem til kontakten i bilen. 
DSB er også nasjonal brannsikkerhetsmyndighet med krav til forebyggende brannvern og opplæring av 
brannfolk.  

DSB har sammen med Direktoratet for byggkvalitet kjørt flere forskningsprosjekter hos RISE Fire Research 
AS, for å undersøke forhold rundt brann i elektriske kjøretøy og metoder for slukking. Konklusjonen er at 
elbiler ikke representerer en større fare ved brann enn fossile biler – den arter seg bare på en annen måte. 

Brann i elbilbatteriet har en annen årsak og et annet forløp enn brann i en bensin- eller dieselbil. 
Brannenergien er mindre og utvikler seg saktere. Slokkearbeidet må utføres på en annen måte, og kan ta 
lengre tid. Det er nødvendig å ta hensyn til røyken på en annen måte. Bakgrunnen er at brannen skyldes 
kortslutning og elektrokjemisk varmeutvikling inne i batteriet. Brannvesenet må benytte vann for å slokke og 
kjøle batteriet inntil den elektrokjemiske reaksjonen stopper. 

Det er få hendelser der selve elbil-batteriet er årsaken til brannen. Normalt vil batteriet kun være årsaken 
som følge av en ytre fysisk skade (kollisjon) eller en spesiell situasjon hvor en kraftig varmeutvikling oppstår 
på utsiden av bilen. Normalt oppstår flammene som følge av at plasten i bilens interiør begynner å brenne og 
denne situasjonen er lik for alle typer biler.  

Veiledningen lister opp følgende huskeliste for hvordan man bør gå fram: 

 Kontakt en elektroinstallatør, registrert i DSBs elvirksomhetsregister, som har erfaring med 
etablering av ladesystemer. 

 Avklar behov for ladestrøm og løsning; det vil si maks ladetid, antall biler som skal lades samtidig, 
om ladestasjon skal ha fast kabel eller Type 2 kontakt, samt behov for laststyring. 

 Avklar muligheter i eksisterende installasjon og alternative løsninger, det vil si tilgjengelig effekt 
(størrelsen på hovedsikringer), strømnettet i bygget (IT/TN/TT) og eventuelle behov for oppgradering 
og vedlikehold.  
Merknad: Det er krav til at ladeanlegget skal dimensjoneres slik at alle ladepunktene kan belastes 
fullt ut samtidig uten at hovedsikringen går. "Worst case" er etter et strømbrudd der alle bilene starter 
lading på full effekt når strømmen kommer tilbake. Et likeverdig alternativ er Mode 3 med laststyring, 
dvs. et system for fordeling av tilgjengelig effekt. 

 Etablér rutiner for inspeksjon og vedlikehold av ladesystemer i fellesarealer. 
 Noen borettslag/sameier velger en løsning der strøm til ladekontakt hentes fra sikringsskapet til den 

enkelte leilighet. Dette er ikke i strid med regelverket, men kan skape utfordringer når antall elbiler 
øker og total tilgjengelig effekt inn til bygget overskrides. Da blir det en diskusjon om hvem som skal 
dekke anleggsbidrag til nettselskapet ved økning av effekt.  
(Norconsult forstod det slik at dette punktet ikke er aktuelt i disse garasjene). 
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Andre viktige utdrag fra veilederen:                                   
DSBs klare anbefaling er å installere en ladestasjon (Mode 3), fordi denne gir god sikkerhet, lader raskt og 
har stor fleksibilitet. Mode 3 ladestasjon har innebygde sikkerhetsfunksjoner, samt at det er krav til 
overspenningsvern foran ladestasjonen/installasjonen. 

Skjøteledninger og adaptere/overgang fra en kontakttype til en annen skal ikke benyttes. 

Borettslag og sameier er underlagt Internkontrollforskriften, og skal etablere rutiner for kontroll og vedlikehold 
av det elektriske anlegget i samråd med en registrert el-virksomhet. Dette følger av §9 i forskrift om 
elektriske lavspenningsanlegg.  

Det er viktig å avdekke varmgang og isolasjonssvikt før farlig situasjon oppstår, da ladesystem og kontakter 
er utsatt for høy belastning over lang tid, i kombinasjon med korrosjon og fysisk skade. 

Om ladepunktet eies av den enkelte beboer vil denne være ansvarlig for at sikkerheten er ivaretatt. Styret 
har overordnet ansvar for å påse at alle aktiviteter i fellesarealer foregår på en sikker måte, og kan derfor 
pålegge eier av ladepunkt å iverksette tiltak om nødvendig. 

Allment tilgjengelige ladepunkter skal sjekkes visuelt hver uke og kontrolleres av fagperson årlig. Eksempel 
på dette kan være ladepunkter for besøkende. 

Ladepunkter som kun disponeres av den enkelte leilighetseier, dvs. krever kode eller nøkkel for tilgang, skal 
kontrolleres og vedlikeholde så ofte dette ansees nødvendig av registrert el-virksomhet. Bruker har ansvar 
for sikker bruk og at bil og ladeledning er i god stand. Styret må informeres om det oppdages avvik. 

DSB har i samarbeid med NEK, Elbilforeningen og NELFO utarbeidet veilederen «Lading av elektriske biler - 
planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner». Hensikten med veilederen er å gi råd og informasjon om 
sikker planlegging og utførelse til rådgivere, installatører, borettslag og lignende. 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvar for krav til forebyggende brannsikkerhet i bygninger, hvilket er 
regulert i forskrift om tekniske krav til byggverk med veiledning (TEK 17). DSB har et tett samarbeid med 
DiBK om forskjellige brannsikkerhetstiltak, men så langt foreligger det ingen spesielle tekniske krav til 
bygninger og garasjeanlegg relatert til elbiler og parkering av elbiler. Det er heller ingen konkrete planer om 
slike tiltak utover det som allerede gjelder for parkering av biler. 

Ved etablering av ladestasjoner i lukkede garasjeanlegg er det viktig å ta hensyn til at brann i elbil har et 
annet forløp enn brann i en bensin- /dieselbil, da slokkeskum eller pulver vil ikke ha samme effekt. Det må 
benyttes store mengder vann for å kjøle ned batteriet og innsatsen vil kunne vare i mer enn én time. 
Dessuten er det meget stor fare for re-antenning i flere dager etter brannen.  

Ved etablering av ladepunkter i garasjeanlegg må dette legges til grunn at elbiler brenner på en annen møte 
en bensin- og dieselbiler, ved risikovurdering og planlegging for å gjøre jobben til brannvesenet enklere.  
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