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Sameie Blinderveien 2-4 
V/ Trine Krok 
Blinderveien 4 
0361 Oslo 

Informasjonsbrev om "Prosjekt hoyhus". 

Innledning 
Brann- og redningsetaten har igangsatt et prosjekt rettet mot hoyhus over 8 etasjer i Oslo. 
Hensikten med prosjektet er a sette fokus pa branntekniske installasjoner i ovennevnte 
bygninger. Med brannteknisk installasjoner menes forst og fremst stigeledning for 
vannforsyning for brann- og redningsetaten samt brannventilasjon i trapperom for sikker 
romning. 

I bygninger oppfort iht. byggeforskrift av 1969, 1985, 1987 og 1997 er det krav om at 
bygninger med mer enn 8 etasjer skal ha stigeledning med vannforsyning for brannvesenet, 
samt brannventilasjon for a ivareta sikker romning. 

Grunnen til prosjektet er at brann- og redningsetaten har hatt darlig erfaring med at 
stigeledning ikke harfungert som forutsatt. Ofte er heller ikke brannventilasjonen ivaretatt. 
Dette pa grunn av manglende kontroll og vedlikehold. 

I hoye bygninger (bygninger med flere enn 8 etasjer) vil det vaere vanskelig a na alle plan 
med slangeutlegg fra inngangsplanet. Derfor er det viktig med opplegg med tilstrekkelig 
kapasitet for innendors uttak av slokkevann. 
Der stigeledning ikke virker som forutsatt pa grunn av brudd, odelagte kraner, manglende 
pakninger ol, ma man i stedet legge ut slangeutlegg, noe som ville kunne forsinke 
slokkeinnsatsen. I en brannsituasjon er det viktig at man kommer i gang med 
slokkearbeidene sa raskt som mulig for a hindre at brannen far utvikle seg. 

Iht. § 2-4 forskrift om brannforebvqgende tiltak- og tilsyn 
Eier av ethvert brannobjekt, der det er nedvendig, s0rge for at kvalifisert personell foretar 
jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m for a 
forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. 

Vi vil i tiden fremover foreta befaringer for a innformere samt kartlegge ovennevnte forhold.. 
Det er viktig nar vi foretar befaringen at enten eier eller representant for styret deltar. For 
befaring vil vi derfor kontakte styre/ eiere som har hoyhus i sin boligmasse for a avtale tid for 
befaring. 

Er det sporsmal om nevnte kan Lasse Eriksen kontaktes pa tlf. 23 46 98 57/916 52 310 
eller pa mail: lasse.eriksen@bre.oslo.kommune.no 

Med vennlig hilsen 

Svenn Haugen Tom N. Kruge 
branninspektor brannmester 



Kontrollskiema. hovhusprosiektet 

Kontrolldato 20.01.09 Byggets adresse Blindernveien 2-4 
Borettslag Sameie Blindernveien 2-4 G.nr. 46 Br.nr. 88 
Eier/ styre/ sameie adr Blindernveien 4 0361 Oslo Styreleder Trine Krok 
Telefon Mobil 48886405 Mailadresse 
Fax nr. 
Oppf0rt I 1959 I Type bruksforh. I Bolia | Antall etg. | H | Byqq nr. I 80127782 

Torropplegg for innvendig vannuttak for brann- og redningsetaten. 

I bygninger oppfort iht. byggeforskrift av 1969,1985,1987 og 1997 er det krav om at 
bygninger med mer enn 8 etasjer skal ha stigeledning med vannforsyning for brannvesenet. 
Der stigeledning ikke virker som forutsatt pa grunn av brudd, 0delagte kraner, manglende pakninger 
og lignende, ma man i stedet legge ut slangeutlegg via trapperommet, noe som vill kunne forsinke 
slokkeinnsatsen 
I en brannsituasjon er det viktig at man kommer i gang med slokkearbeidet sa raskt som mulig for a 
hindre at brannen far utvikle seg. 

Er det installert t0rropplegg? Nei 

Kommentar: Dersom bygningen skulle ha vaert oppf0rt/ombygd/rehabilitert i dag ville det ha vasrt krav 
til t0rropplegg. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1, 4. ledd sier at sikkerheten i eldre 
bygninger skal oppgraderes til dagens niva innenfor en praktisk og 0konomisk forsvarlig ramme. 
Konkret betyr dette at forhold som pavirker personsikkerheten skal oppgraderes. Torropplegg er 
hovedsakelig et verdisikringstiltak og anses a ligge utenfor den praktiske og 0konomiske rammen som 
defineres i § 2-1, men er en sterk anbefaling fra OBRE mht. vare muligheter for rask og effektiv 
slokkeinnsats i hoye bygninger. 

Brannventilasjon i trapperom 

I bygninger oppfort iht. byggeforskrift av 1969,1985,1987 og 1997 er det krav om at bygninger med 
mer enn 8 etasjer skal ha brannventilasjon. 

Brannventilasjon? 

Type ventilasjonsanlegg: 

Nej 

Takluke 

Kommentar: Bygningene hadde begrensede muligheter for naykventilering av trapperommet. 
Da dette i en brannsituasjon er viktig, henstilles det til styret a finne l0sninger som 
kan bedre dette. Et forslag kan vaere a leie inn en brannteknisk konsulent som kan 
vurdere forholdene. 



Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskapene. 

For at brann- og redningsetaten skal kunne utf0re rask og effektiv slokkeinnsats, ma det vaare kjorbar 
atkomst for brann- og redningsetatens biler fram til bygningen. 

Er det kj0rbar adkomst for stigebil / snorkel frem til bygningen? 

Er det tilrettelagt for oppstillingsplass for brann- og redningsetatens kjoretoy?. 

Hvor stor avstand er fra naermeste kum til bygningens fasade? 100 meter 

Ja 

Nei 

Romningsveier 

R0mningsveier fra boenhet ( antall og type 

1 stk. Tr1 + luker, lettvegger og 
stiger pa balkonger. 
Ant.stkTM Tr2 Tr3 
+brannalarmanleqq 

Ant. 
Tr1 

J[ Ant. 
Tr2 

Antall 
Tr3 

Jf. 2-3 i forebyggende forskriften skal eier S0rge for at romningsveiene til enhver tid dekker behovet for 
sikker ramning. 

Er det mye rot, lagring av soppel og annet i korridorer og trapperom, slik at romningsveiene ikke 
dekker behovet for rask og sikker ramning jf. § 2-3 i forebyggende forskriften ? 

Er det tilfredsstillende ledelyssystem i bygningen? 

Kommentar: 

Brannklassifiserte bygningsdeler 

Jf. § 2-4 i forebyggendeforskriften skal eier S0rge for at rayk- og branncellebegrensende 
bygningsdeler (dorer til leiligheter og trapperom) er intakte og ikke svekket av hull, samt at 
konstruksjoner hvor det er krav torn brannmotstand virker som forutsatt. 

Er dorer mellom boenheter og korridor / trapperom brannklassifiserte? 

Er dorer mot trapperom utrustet med dorpumpe? 

Star d0rer mellom trapperom og korridorer i apen stilling? 

Svakheter i bygningskonstruksjoner mellom trapperom og annet bruksforhold. 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Nei 

Ja 

Kommentar: Spredning av rayk og branngasser i korridorer og trapper vil gjore en sikker romning av 
bygget vanskelig. Det henstilles derfor til at de dorer (fra boenhet) som ikke tilfresstiller 
dagens krav, blir byttet. Det henstilles ogsa til at d0rer mot trapperom blir byttet slik at de 
hinder spreding rayk og branngasser i trapperommet. 



Brannalarmanlegg. 

Har bygningen brannalarmanlegg? Nei 

Kommentar: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1, 4. ledd sier at 
sikkerheten i eldre bygninger skal oppgraderes til dagens niva innenfor en praktisk og 
0konomisk forsvarlig ramme. Konkret betyr dette at forhold som pavirker personsikkerheten 
skal oppgraderes. Et forslag til dette, kan vaere et brannalarmanlegg som dekker hele 
bygget. Tidlig varsling er viktig. 

Igjen gjor vi oppmerksom pa at bygninger med mer enn 8 etasjer og som er utfort etter byggeforskrift 
1969, 1985, 1987 og 1997 skal ha torropplegg for innvendig vannuttak for brannvesenet samt 
brannventilasjon i trapperom. Om nevnte installasjoner ikke er installert kan brukstillatelse vaere gitt pa 
feil grunnlag. Viser til § 2-1 i forskrift om brannforebyggende tiltak- og tilsyn. 

Feil- og mangier som blir papekt i dette kontrollskjema henstilles til a utbedres. 

Vi ber de ansvarlige for brannsikkerheten pa denne adresse sende tilbakemelding med 
dokumentasjon om at stigeledning / ventilasjonsanlegg i trapperom er kontrollert / eventuelt utbedret 
slik at nevnte installasjoner virker som forutsatt i en brannsituasjon. 

Tilbakemeldingen b0r vaere brannsjefen i hende innen 1 mnd. etter at var kontroll er utfort. 

Der torropplegg og brannventilasjon ikke er installert ber vi om skriftlig tilbakemelding om hviike andre 
tiltak som er utfort, og som eventuelt vil bli utfort for a opprettholde brannsikkerheten for de som bor i 
bygningen. 

Med vennlig hilsen 

Oslo brann- og redningsetat 
Brannforebyggende avdeling 

^i,ivi4ifii(iMi v H / / , 
Svenn Haugen L /o'r c ' r(,Ki 
branninspektor Tom N. Kruge 

branninspektor 

Vedlegg. Utdrag av §§ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 
(Brannforskriften) samt § 5 i internkontrollforskriften. 



Generelle krav til eier bruker av brannobjekter 

Iht. § 2-1 i"forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" skal eier av ethvert 
brannobjekt sorge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter om forebygging. 
Sikkerhetsnivaet i eldre bygninger skal oppgraderes til samme niva som for nyere bygninger 
sa langt dette kan gjennomfores innenfor en praktisk og okonomisk forsvarlig ramme. 
Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved 
en kombinasjon av slike. 

Generelle krav til bade eier og bruker. 

Iht § 2-2 i "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" skal eier/ bruker av ethvert 
brannobjekt innrette seg slik at brann lett ikke kan oppsta og slik at sikringstiltak og 
sikringsinnredninger virker som forutsatt. Virksomhet/ bruker skal pase at bygningstekniske 
brannvemtiltak og ovrige sikringstiltak ikke forringes. 
Jf. § 5 internkontrollforskriftenen skal det foretas internkontroll som skal tilpasses 
virksomhetens art, risikoforhold, aktiviteter, risikoforhold og storrelse i det omfang som er 
nodvendig for a etterleve krav i medhold av helse- miljo-, og sikkerhetslovgivning. 
Internkontrollforskriften krever bl.a.at det skal iverksettes rutiner for a avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljo- og 
sikkerhetslovgivningen. 

Romningsveier 

Iht. § 2 - 3 i "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" skal eier av ethvert brannobjekt 
sorge for at romningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker romning 
Eier skal der dette er nodvendig sorge for at romningsveiene har et tilfredsstillende 
ledesystem. 

Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler og fyringsanlegg mv. 
Iht. § 2-4 i "forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" skal eier av ethvert brannobjekt 
der det er nodvendig sorge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og 
vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner med mer for a forhindre teknisk forfall 
som kan redusere brannsikkerheten. 
Eier ma sorge for at royk og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket 
av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt: 


