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Innhold
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› Hvorfor bevare trapperommet?

› Hvorfor er trapperom brannteknisk viktig?

› Er bevaring og brannsikring forenelig?

› Hvordan kan antikvariske dører 

oppgraderes brannteknisk?

Trapperom i Arkitekt Christies 
gate 4c



Hvorfor bevare trapperommet?
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› Inngangsdøren og trapperommet er 
besøkendes førsteinntrykket. 

› Status å ha et fint trapperom. Fortalte 
noe om beboernes velstand og var 
derfor forseggjort og imponerende.

› Vinduer, smijern og trappetrinn er ofte 
bevart men utskiftingen av dører 
ødelegger helhetsinntrykket. 

FØR ETTER

NOVEMBER 2016



Hvorfor bevare trapperommet?

COWI POWERPOINT PRESENTATION4

› Inngangsdøren og trapperommet er 
besøkendes førsteinntrykket. 

› Status å ha et fint trapperom. Fortalte 
noe om beboernes velstand og var 
derfor forseggjort og imponerende.

› Vinduer, smijern og trappetrinn er ofte 
bevart men utskiftingen av dører 
ødelegger helhetsinntrykket. 

NOVEMBER 2016



Hvorfor er trapperom 
brannteknisk viktig?
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› Rømningsvei

› Ofte eneste mulighet for å rømme 
bygget 

› Forbinder hele bygget og er således en 
spredningsvei for brann og røyk; til loft 
og til andre leiligheter

› Innsatsvei for brannvesenet

› Brannvesenet oppfordrer folk til å bli i 
leiligheten dersom det er røyk i 
trapperommet. 
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Hvorfor er trapperom 
brannteknisk viktig?
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› Rømningsvei

› Ofte eneste mulighet for å rømme 
bygget 

› Forbinder hele bygget og er således en 
spredningsvei for brann og røyk; til loft 
og til andre leiligheter

› Innsatsvei for brannvesenet

› Brannvesenet oppfordrer folk til å bli i 
leiligheten dersom det er røyk i 
trapperommet. 

Brann sprer seg via vinduer, 
utettheter og via trapperommet.
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Hvorfor er trapperom 
brannteknisk viktig?
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› Rømningsvei

› Ofte eneste mulighet for å rømme 
bygget 

› Forbinder hele bygget og er således en 
spredningsvei for brann og røyk; til loft 
og til andre leiligheter

› Innsatsvei for brannvesenet

› Brannvesenet oppfordrer folk til å bli i 
leiligheten dersom det er røyk i 
trapperommet. 

Brannspredning går raskere når 
trapperom krydres med brennbart 
materiale.
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Hvorfor kreves oppgradering ?
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Forskrift om brannforebygging kraver oppgradering til minimum BF 85
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Må døren byttes?
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Forskrift om brannforebygging:

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 (...) 

› Hverken brannvesenet eller brannrådgiver har hjemmel 
til å kreve at dører byttes.

› Det finnes mange måter å oppgradere det samlede 
sikkerhetsnivået på. 
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Hvordan kan døren beholdes?

COWI POWERPOINT PRESENTATION10

› På grunn av trappeloven fra 1895 ble 
mange murgårder opprinnelig bygget med 2 
trapperom.

› En rapport utarbeidet av COWI for 
Riksantikvaren konkluderte med at antallet 
trapperom var viktigere enn utførelsen av 
trapperommet. 

› Ikke nødvendig med omfattende 
oppgraderinger dersom 2 trapperom.

To trapperom -

› På grunn av trappeloven fra 1895 ble mange murgårder opprinnelig bygget med 2 
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Hvordan kan døren beholdes?
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Ett trapperom – Viktigere med nøye oppgradering

› Det finnes mange muligheter for å oppgradere et trapperom 

Spalten mellom karm og vegg tettes 
steinull og fugemasse

Juster dørbladet. Åpningen mellom 
dørblad og karm ikke mer enn 3 mm 

Anslag må være minst 20 mm hvis ikke 
kan ekstra list monteres

Sett på tettelist. Bruk tettelist som er 
beregnet for røyktetting

Eventuell brevsprekker tettes med 
f.eks. trestykke. Luken skrus på igjen 

utenpå dørbladet

Reparer hengsler eller bytt 
dem ut med nye kopier

Bytt eller monter dørlukker

Lås må tåle overtrykk ved brann uten 
at døra spretter opp.

Smekklåser fjernes

Låsene må kunne brukes fra 
leilighetssiden uten nøkkel

Brannhemmende maling kan øke 
brannmotstanden betydelig

Glassfelt kan beskyttes innvendig med 
plate eller nytt glassfelt

Glass byttes ut med 
trådglass eller brannglass
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Oppsummering
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› Få dører må byttes, men gjøres fordi det er lettvidt. 

› Oppgradering av dører/brannsikkerhet generelt bør skje etter en 

totalvurdering av byggets sikkerhetsnivå. 

› Bruk håndverkere og brannrådgivere med erfaring 

› To trapperom: Mindre tiltak nødvendig (tettelist + brannmaling + trådglass)

› Ett trapperom: Mer tiltak men fortsatt mulig 
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Takk for meg
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