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1 Problemstilling 

1.1 Kort om oppdraget 
Kartveit & Heggøy Brannsikkerhet AS har på oppdrag fra Sameiet Grefsen Terrassehus gjort en 

brannteknisk vurdering i forbindelse med at det skal gjøres betongrehabilitering i parkeringskjelleren. 

Grefsenkollveien 12 er et boligkompleks bestående av boliger i mer enn 8 etasjer med 

parkeringskjeller i underetasjen. Betongkonstruksjonen i underetasjen må rehabiliteres, og i den 

sammenheng må garasjeporter og skillevegger i parkeringen demonteres. I forbindelse med 

demonteringen har det blitt stilt noen spørsmål: 

1. Garasjeportene og skilleveggene har blitt montert ila en årrekke. Parkeringsetasjen har i 

utgangspunktet vært mer åpen enn den er i dag. Etter hvert som garasjeportene har blitt 

montert, har parkeringsetasjen blitt mer og mer lukket. Vil dette ha en konsekvens for 

brannsikkerheten i parkeringsetasjen? 

2. Kan garasjeportene og skilleveggene monteres tilbake på samme plass igjen, slik de var før 

rehabiliteringen av betongen ble iverksatt? 

3. Er det mulig å montere flere skillevegger og garasjeporter enn det som allerede er montert i 

dag? 

4. Stilles det krav til brannmotstand på garasjeporter og skillevegger? 

5. Noen av parkeringsarealene som er lukket med garasjeport benyttes til bodareal. Vil dette ha 

en konsekvens for brannsikkerheten? 

 

1.2 Ansvarsforhold  

1.2.1 Kartveit & Heggøy Brannsikkerhet sitt ansvar 
Kartveit & Heggøy Brannsikkerhet er engasjert som brannteknisk rådgiver, for å gjøre en vurdering av 

forholdene. Vi søker ikke om ansvarsrett i saken, da det ikke er stilt krav om brannteknisk 

prosjektering. Vi har ikke gjort en fullstendig analyse av bygget iht Forebyggende forskriften [1]. Vi 

har kun sett på forhold som omhandler parkeringsarealet, og hentet inn de opplysningene vi trenger 

for å kunne vurdere og svare på de spørsmålene som er stilt i kap 1.1. 

 

1.2.2 Eiers ansvar 
Iht Forebyggendeforskriften [1] §4, er eier av bygget ansvarlig for: 

• Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. 

• Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som 
skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 

• Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder 
for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning 
for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre 
at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann. 
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Iht Forebyggendeforskriften [1] §5, er eier av bygget ansvarlig for: 

• Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket 
som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og 
vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om 
sikkerhetsinnretningene: 
a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket 
b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. 

• Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets 
størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 

 

Iht Forebyggendeforskriften [1] §8, er eier av bygget ansvarlig for: 

• Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det 

minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. 

november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved 

bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. 

Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og 

økonomisk forsvarlig ramme. 

 

Iht Forebyggendeforskriften [1] §9 og § 10, er en virksomhet som eier et byggverk ansvarlig for: 

• En virksomhet som eier et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre 
byggverket mot brann. Virksomheten skal iverksette: 
a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket blir overholdt 
b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller 

begrense konsekvensene av brann 
c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. 

• Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, 
bruk og risiko. 

• En virksomhet som eier et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter § 4 til § 
9 er oppfylt. 

 

1.2.3 Brukers ansvar 
Iht Forebyggendeforskriften [1] har også en bruker av et byggverk et ansvarsforhold. Iht §11 har 

bruker ansvar for: 

• Den som har rett til å bruke et byggverk skal: 
a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som  

gjelder for byggverket. 
b) unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder  

sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres. 
c) informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller  

sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann. 
d) ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre  

ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert. 
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1.3 Bilder fra befaring  
Bildene i dette kapittelet illustrer noen av forholdene som er avdekket i garasjen. 

 

             

FIGUR 1: BILDENE VISER PARKERINGSETASJEN MED BOLIGENE OVER. SOM BILDENE VISER, SER MAN AT NOEN 

GARASJER HAR GARASJEPORT, MENS ANDRE GARASJER ER ÅPNE. PORTENE ER UTFØRT I TREMATERIALER. 

 

 

FIGUR 2: BILDET VISER GARASJEPORTER INNE I PARKERINGSHUSET. PORTENE ER FORSKJELLIGE. DET ER OPPLYST AT 

DET FOREGÅR LAGRING AV MATERIALER I STEDET FOR BILPARKERING I FLERE AV GARASJENE. 
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FIGUR 3: DET ER MONTERT PORTER MED BRANNMOTSTAND EI 60 I PARKERINGSETASJEN. PORTENE MÅ LUKKES 

MANUELT. 

 

 

FIGUR 4: SKILLEVEGGENE MELLOM PARKERINGSPLASSENE ER UTFØRT I TREVERK. 
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2 Om bygget: Opplysninger hentet fra Plan- og bygningsetaten i Oslo 

kommune. 
For å kunne gjøre en vurdering og svare ut spørsmål fra kap 1.1, har vi sett gjennom deler av 

dokumentasjonen som ligger i byggesaken hos Plan- og bygningsavdelingen i Oslo Kommune. 

Her gjengis kort opplysninger som er relevante for saken: 

Dokument nr 18, 11. desember 1969. 

Boligblokker med parkering og annen virksomhet. Arkitekt Harald Hille. 

Det er ikke utarbeidet et brannkonsept for bygningsmassen. Brannvesenet har utarbeidet et notat 

med brannteknisk opplysninger, datert 20. mars 1970, ved Vetle Hylland og Oddmund Schei. Dette 

kan kalles byggets brannkonsept fra 1970, og er gjengitt her. Branntekniske tiltak som er relevante 

for garasjen er markert med uthevet skrift.  

«Brannkonsept 1970»: 

- 4 hovedtrappehus og bitrapp i hver gavl. 

- Alle leiligheter har adgang til to trapper. 

- Kortvegger utført med 13 mm gips, isolert stenderverk, 15 cm betong. 

- Langvegger 13 mm gips, isolert stenderverk, 7 cm betong. 

- Innvendige bærevegger i betong. 

- Trapperomsvegger i betong. 

- Skillevegger: 7,5 cm stenderverk med 13 mm gips på begge sider. 

- Etasjeskiller: betong. 

- Tak: oppforet luftet tretak på betongdekke. 

- Bruk: leiligheter, butikk, restaurant, barnehage, vaskeri. 

- Garasje må seksjoneres med en ½ stens vegg eller tilsvarende for hver 4000 m2. 

- Åpninger i veggene skal dekkes med branntrygg dør A 60. 

- Stenderverk i ytterveggene må utføres av ubrennbare materialer. 

- Over garasjen må det for butikketasjen lages en branntrygg flammeskjerm, minst 1,5 m 

dyp. 

- I 5. og 9 etasje må det lages en 1 m bred brannherdig dekningsbredde med leider fra 

soveromsavdeling til nedenforliggende terrasse. 

- Dører merket med XX skal være A 60. 

- Dører merket med X skal være B 30. 

- Dører merket med D skal være B 15. 

- Korridorvegger, samt interne trapperomsvegger, må minst tilfredsille kravene til brannklasse 

A 60. 

- Hovedtrapperommene må ha tørropplegg for brannslokking. 

- Garasjen, butikketasjen og felleskorridorene må utstyres med brannkraner med påskrudde 

slanger og godkjente slokkeapparater i samsvar med vedlagte retningslinjer. 

- Yttertakkonstruksjonene må utføres i samsvar med retningslinjer. 

- Alle trapperom må utstyres med røykavtrekksluker 1 m2, og reservelys i samråd med 

brannvesenet. 

Tegning 188 viser gavlvegg og betongkant. 

Tegning 133 viser fasade mot vest. 
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Tegning 124 viser snitt gjennom trapperom med dekkeforkant på balkonger og mot parkering. 

Det har ikke lykkes oss å finne tegninger som viser hvilke dører som er merket med XX, X og D. 

3 Vurderinger 

3.1 Relevante vurderinger ifm «Brannkonsept 1970». 
Vi har vurdert de opplysningene fra «Brannkonsept 1970» som er relevante for problemstillingen 

vedrørende parkeringsarealet. 

- Garasje må seksjoneres med en ½ stens vegg eller tilsvarende for hver 4000 m2. 

Målsatte tegninger viser at parkeringsarealet under bygget er ca 1450 - 1500 m2 pr bygg (A, B, C og 

D), noe som gir et totalt areal på mellom 5500 og 6000 m2. I «Brannkonsept 1970» er det angitt at 

garasjen skal deles opp i seksjoner på inntil 4000 m2, og deles med ½-stens vegg og dør A 60. 

Murstein er ubrennbar. 

½ stens vegg skal kun brukes til ubelastede vegger (lettvegger).  

Standardformatet for norsk tegl siden 1840 her vært: 

108 mm * 228 mm * 62 mm.  

Når det bygges en ½ stens vegg, mures teglsteinen i veggens retning, og tykkelsen på veggen blir 108 

mm. 

Iht byggdetaljblad 520.322 [2] tabell 6 gis det en brannmotstand for ikke-bærende massive 

teglkonstruksjoner med 105 mm veggtykkelse, og med ensidig brannpåkjenning på 120 minutter.  

Dette innebærer at det branntekniske kravet som ble stilt i «Brannkonsept 1970», var at garasjen 

skulle deles i to seksjoner med en brannskillende vegg, hvor kravet til brannmotstand er tilsvarende 

som en branncellebegrensende vegg med brannmotstand EI 120 og med dør EI 60. 

Denne løsningen forutsatte at parkeringens frontareal var åpent, og at det ikke var bygget vegger 

eller porter inne i bygget. 

Parkeringsarealet skulle deles i minst to deler, hvor hver del vil være ca 3000 m2. 

 

- Over garasjen må det for butikketasjen lages en branntrygg flammeskjerm, minst 1,5 m 

dyp. 

Det stilles krav til at det skal være en flammeskjerm over garasjens yttervegg. Bilder fra befaringen 

viser at garasjeportene i yttervegg er montert på en slik måte at flammeskjermen mister sin funksjon. 

Garasjeportene er montert helt i ytterkant av dekket, slik at det blir fare for brannspredning fra 

garasje opp til balkongen over. Dette forholdet er omtalt i kap 4. 

 

- Garasjen, (butikketasjen og felleskorridorene) må utstyres med brannkraner med 

påskrudde slanger og godkjente slokkeapparater i samsvar med vedlagte retningslinjer. 

Det er montert brannslanger i garasjen. Det forutsettes at dette forholdet er tilfredsstilt. Hvis ikke, 

må det suppleres med håndslokkeapparater, slik at hele garasjen er dekket.  
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3.2 Diskusjon: Hvilket regelverk skal ligge til grunn for de branntekniske 

vurderingene? 
Som angitt i kap 1.2.2 § 8 om eiers ansvar, er det angitt at det er eiers ansvar å oppgradere 

byggverket til minimum det nivået som gjaldt i Byggeforskrift av 1985 [3] (heretter kalt BF 85) eller 

nyere. Det er derfor relevant å se på hvilke krav som gjaldt i 1985 og sammenligne dette med krav 

som gjelder i dag.  

Det er Byggteknisk forskrift av 2017 [4] (heretter kalt TEK17) som gjelder for for eksempel nybygg, 

ombygging, bruksendring osv i dag. Kravene fra TEK 17 kan bli gjeldende hvis det skal gjennomføres 

endringer i byggets bruk eller annet. Vår oppfatning er at kravene i TEK 17 ikke vil gjelde for dette 

prosjektet, og TEK 17 er ikke omtalt videre i denne rapporten. 

På bakgrunn av dette, har vi tatt utgangspunkt i at det er BF 85 som gjelder for bygget. 

 

3.3 Diskusjon: Er garasjen åpen eller lukket? 
Det finnes ingen konkret definisjon fra 1970 på hva som er en åpen garasje og hva som er en lukket 
garasje. Dagens krav angir at når mer enn 50 % av garasjens vegger er tette, regnes garasjen som 
lukket. Parkeringsarealet har fra 1960-tallet vært lukket på tre av fire sider, og dermed har mer enn 
50 % av veggarealet rundt garasjen alltid vært lukket.  
 
Vår konklusjon er derfor at dette må kalles en lukket garasje, og har alltid vært det, selv om hele 
fronten av garasjen tidligere har vært åpen.  
 
Pr november 2020 er store deler av fronten bygget inn, med garasjeporter i treverk. Andelen 
åpenhet er redusert på en slik måte at mesteparten av fronten er bygget inn. Enten ved at det er satt 
opp garasjeporter, eller ved at det er satt opp vegger mellom parkeringsplasser i fronten av bygget 
og parkeringsplassene bak. 
 
Det er derfor ingen tvil om at dagens løsning tilsvarer en lukket garasje.  
 
Basert på denne informasjonen, har vi tatt utgangspunkt i at garasjen er en lukket garasje. 
 

3.4 Diskusjon: Er det krav til garasjeporter i fasaden? 
I etterkant av befaringen, har det kommet spørsmål fra sameiet ang krav til garasjeportene. I 

regelverket stilles det krav til: 

- Vinduer i fasade 
- Ytterkledning på fasade 
- Dører i fasade 

 

Det finnes ingen spesifikke krav knyttet til porter i fasade i noen av regelverkene som er relevante å 

sammenligne med. I dagens regelverk hadde det vært krav til automatisk sprinkleranlegg i boligbygg 

av denne størrelsen, i tillegg til krav til ubrennbar eller begrenset brennbar kledning. 

I denne rapporten vil vi komme med en anbefaling til materialet på garasjeportene, basert på hvilken 

løsning som velges. Anbefalingene blir beskrevet i kap 4. 
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3.5 Vurderinger ifm krav stilt i BF 85 
Som tidligere beskrevet, er det BF 85 som vil være gjeldende for dette bygget, så lenge det ikke skal 

foretas en ombygging, tilbygg eller annet. Rehabilitering av betongkonstruksjoner utløser ikke krav til 

at bygget skal oppgraderes til TEK 17. 

Vi har derfor sett på hvilke krav som gjelder garasjeanlegget i BF 85. Vi har ikke sett spesifikt på krav 

til rømningsvei i garasjen, da rehabiliteringen ikke får konsekvenser for rømningssituasjonen. Det er 

tilgang til 4 trapperom i tillegg til utganger via inn- og utkjøring, og forholdene regnes for å være 

ivaretatt. 

«Brannkonsept 1985» 

BF 85 kap 34:4 om garasjer angir følgende om lukkede garasjer i byggverk for annet formål, med flere 

enn 5 etasjer (for eksempel kombinasjon av garasje og bolig): 

- Bygget skal tilfredsstille krav til bygningsbrannklasse 1. 

- Garasje skal være skilt fra resten av bygningen med bygningsdeler som er så tette at eksos 

ikke trenger gjennom. 

- Garasje over 50 m2 skal være skilt fra resten av bygningen med brannvegg eller branndekke. 

- Forbindelse mellom garasje over 50 m2 og annen branncelle skal bare foregå gjennom 

brannsluse.  

- Garasje skal ikke vær eneste rømningsvei fra annen branncelle. 

- Kravet om brannsluse gjelder ikke tilknyttede servicerom. 

- Garasjen kan ikke være mer enn 3600 m2 uten oppdeling med brannvegg. 

- I lukket garasje med samlet bruttoareal over 800 m2 skal det være markeringsbelysning over 

dør til rømningsvei, i tillegg til ledelys på kritiske steder. 

- Det kan kreves brannslanger og håndslokkingsapparater. 

- I lukket garasje med bruttoareal pr etasje over 1200 m2 skal det være brannalarmanlegg. Det 

kan kreves direkte kobling til brannvesenet. 

- I lukket garasje over jorden med bruttoareal pr etasje over 1800 m2 (uten oppdeling med 

brannvegg) skal det være brannventilasjon med automatisk åpning. Lukene må kunne åpnes 

manuelt. 

- I lukket garasje over jorden med bruttoareal over 3600 m2 (uten oppdeling med brannvegg) 

skal det være sprinkleranlegg. 

 

4 Forslag til branntekniske løsninger  

4.1 Svar på spørsmål stilt i kap 1.1. 
Etter innhenting av opplysninger, og vurdering av regelverk, vil vi ha følgende svar på 

problemstillingene fra kap 1.1: 

1. Garasjeportene og skilleveggene har blitt montert ila en årrekke. Parkeringsetasjen har i 

utgangspunktet vært mer åpen enn den er i dag. Etter hvert som garasjeportene har blitt 

montert, har parkeringsetasjen blitt mer og mer lukket. Vil dette ha en konsekvens for 

brannsikkerheten i parkeringsetasjen? 

Svar: Den gradvise innbyggingen av garasjen vil ha en konsekvens for brannsikkerheten i bygget. 

Dette må sees i sammenheng med branncellebegrensende vegger med brannmostand EI 120, med 
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porter utført med brannmotstand EI 60, som må lukkes manuelt. Veggene og portene tilfredsstiller 

ikke BF 85s krav til brannvegg. 

2. Kan garasjeportene og skilleveggene monteres tilbake på samme plass igjen, slik de var før 

rehabiliteringen av betongen ble iverksatt? 

Svar: Ja, det kan de. Men det er stilt tilleggskrav til brannsikkerheten i bygget, ved at man for 

eksempel må montere et brannalarmanlegg i garasjen. I tillegg må det installeres røykventilasjon 

eller sprinkleranlegg. 

3. Er det mulig å montere flere skillevegger og garasjeporter enn det som allerede er montert i 

dag? 

Svar: Ja det er mulig. Se kap. 4.4. 

4. Stilles det krav til brannmotstand på garasjeporter og skillevegger? 

Svar garasjeporter: Vi kan ikke se at det stilles branntekniske krav til garasjeporter i BF 85. Det er 

angitt at det skal monteres flammeskjerm mellom garasjen og etasjene over. Det forutsettes at 

flammeskjermen opprettholdes. På bildene fra befaringen kan det se ut til at flammeskjermen ikke er 

opprettholdt, og dette forholdet må ivaretas ved installering av nye porter. Det blir ingen 

branntekniske krav til garasjeporter. 

Svar skillevegger: Det stilles ikke krav til branncelleinndeling inne i parkeringsarealet. Det er ikke krav 

til brannmotstand på skillevegger. 

5. Noen av parkeringsarealene som er lukket med garasjeport benyttes til bodareal. Vil dette ha 

en konsekvens for brannsikkerheten? 

Svar: Ja, dette vil ha en konsekvens for brannsikkerheten. Parkeringsarealer som lukkes inne med 

port og benyttes til bod, må skilles ut som egen branncelle. Det blir i utgangspunkt krav til 

brannmostand EI 60 på porten. Forholdet er vurdert under hvert alternativ i de neste kapitlene. 

 

4.2 Alternativ 1: Gjeninnføre opprinnelig grad av åpenhet da bygget var nytt i 1970. 
Hva vil konsekvensene være om man ikke setter inn igjen garasjeporter og mellomvegger etter at 

betongrehabiliteringen er fullført? 

Arealet i garasjen må deles opp med brannvegg og port. Man må ta utgangspunkt i de veggene som 

er bygget. «Brannkonsept 1970» angir at skilleveggene tilsvarer en brannmotstand på EI 120. Dette 

er ikke det samme som en brannvegg eller seksjoneringsvegg, da kravet til bæring mangler. Vår 

vurdering er at veggen kan være som den er, fordi det er utenfor hva som er en praktisk og 

økonomisk forsvarlig ramme å oppgradere veggen til en fullverdig seksjoneringsvegg. Portene er 

utført med brannmostand EI 60 (A 60), og lukkes manuelt pr november 2020.  

Hvis man velger å fjerne garasjeporter og uklassifiserte skillevegger mellom parkeringsplassene, må 

følgende tiltak gjennomføres: 

1. Det må installeres brannalarmanlegg i garasjen. 

2. Garasjen må deles opp i minst to seksjoner, hvor ingen seksjon overskrider 3600 m2.  

3. Porten i den veggen som velges som seksjoneringsvegg, må være utført med brannmotstand 

som tilfredsstiller EI 60 (A 60), og den skal lukkes automatisk ved brannalarm. 
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4. Åpenheten i garasjen, ved at ingen porter eller skillevegger remonteres, kan regnes for å 

være tilstrekkelig for termisk røykventilasjon. Forholdet må vurderes nærmere. 

5. Kravet til flammeskjerm blir opprettholdt. 

6. Denne løsningen forutsetter at ingen av parkeringsarealene benyttes til boder. 

Parkeringsarealet skal kun benyttes til bilparkering. Hvis man skal bygge boder, må disse 

skilles fra resten av arealet med branncelleskiller EI 60.  

 

4.3 Alternativ 2: Gjenopprette parkeringsarealet slik det er pr november 2020. 
Velger man å gjenopprette parkeringsarealet slik det er pr november 2020, med det samme antall 

porter og skillevegger, kan man velge mellom tre alternative løsninger.  

Alternativ 2.1: Brannalarmanlegg og seksjoneringsvegger 

1. Det må installeres brannalarmanlegg i garasjen. 

2. Garasjen må deles opp i minst fire seksjoner, hvor ingen seksjon overskrider 1800 m2.  

3. Portene i de veggene som velges som seksjoneringsvegg, må ha brannmotstand EI 60 (A 60), 

og lukkes automatisk ved brannalarm. 

4. Garasjeportene må monteres på en slik måte at flammeskjermen opprettholdes. Hvis 

flammeskjermen ikke kan opprettholdes, må garasjeportene være utført med 

brannmotstand EI 60. 

5. Ønsker man å bruke noen parkeringsplasser til boder, må bodene skilles ut som egne 

brannceller, med vegger og dører/porter med brannmostand EI 60. 

 

Alternativ 2.2: Brannalarmanlegg og røykventilasjon 

1. Det må installeres brannalarmanlegg i garasjen. 

2. Garasjen må deles opp i minst to seksjoner, hvor ingen seksjon overskrider 3600 m2.  

3. Porten i den veggen som velges som seksjoneringsvegg, må ha brannmotstand EI 60 (A 60), 

og lukkes automatisk ved brannalarm. 

4. Det installeres brannventilasjon med automatisk åpning. Lukene skal også kunne åpnes 

manuelt. Løsningen må prosjekteres, da størrelse på luker/vifter må bestemmes ut fra 

brannbelasningen inne i garasjen.  

5. Garasjeportene må monteres på en slik måte at flammeskjermen opprettholdes. Hvis 

flammeskjermen ikke kan opprettholdes, må garasjeportene være utført med 

brannmotstand EI 60. 

6. Ønsker man å bruke noen parkeringsplasser til boder, må bodene skilles ut som egne 

brannceller, med vegger og dører/porter som har brannmotstand EI 60. 

 

Alternativ 2.3: Brannalarmanlegg og automatisk sprinkleranlegg 

1. Det må installeres brannalarmanlegg i garasjen. 

2. Det må installeres sprinkleranlegg i garasjen. 

3. Garasjeportene kan monteres uten krav til flammeskjerm mot overliggende plan, og uten 

brannkrav på garasjeport. Sprinkleranlegget kompenserer for manglende flammeskjerm og 

manglende brannkrav til porter. 
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4. Ønsker man å bruke noen parkeringsplasser til boder, må bodene skilles ut som egne 

brannceller, med vegger og dører/porter som har brannmotstand EI 60. Det kan vurderes å 

redusere på brannmotstanden til for eksempel EI 30, fordi arealet er sprinklet.  

 

4.4 Alternativ 3: Tilrettelegge for en høyere grad av innbygging enn det som er utført 

pr november 2020. 
Hvis man ønsker å tilrettelegge for en høyere grad til innbygging av parkeringsarealet, vil de samme 

kravene som gjelder for Alternativ 2 også gjelde for Alternativ 3. 
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