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Revisj on 14.02.2020: Dette notatet ble o pprinnelig utarbeidet i 2018 ifm planlagt ny
bebyggelse i tre etasj er. Med bakgrunn i utby ggers o nske om vurdering av et
alternativ med fire etasj er mot Erling Skakkes gate er notatet revidert. Endrede
forutsetning er/krav for alternativ lo sning med fire etasj er er beskrevet i eget avsnitt
sist i notatet.
lnnledning - Bakg runn
COW i AS er engasj ert for brannteknisk bistand ifm. planle gging av nytt boligby gg i
Erling Skakkes gate 5 (pa hj rnet av Erling Skakke s gate og St. Jorg ensveita) .
Tomten star i dag ubygd , etter at opprinnelig bygg pa samme sted brant i 1969' .
Som en del av prosj ektet planlegges det a omgj 0re Erling Skakkes gate 3 til
leilig heter, i tillegg til at dette far et mindre tilby gg mot St . Jorg ensveita 3.
Dette notatet er utarbeidet for a sammenstille hvordan brannspredning mellom
byggverk planlegges handtert, ref. T EK og VTEK? $ 11-6 Tilt ak m ot
brannspredning me/Jorn byggverk.
Det er forhold ved plasseringen som gj r inn ebare r utfordrin
g er i forhold til § 11-6 .
Notatet med vedlegg opps umm erer foreslatt akseptniva/malsetning med tan ke pa
risiko for bra nnspredning mellom byggverk. Dette som g runnlag ifm
detaljregulering, samt for a fastlegge en omforent strategi som grunnlag for videre
prosjektering og byggesaksh andering.
Behovet for en saerskilt samm enstil lin
g av premisser som grunnlag for videre
prosj ektering samt byggeso knad/by ggesaksbehandlin
g folger av at omradet er
eksisterende tett t rehusbebyggelse. Det ligger til grunn at de nye byggene skal
tilpasse seg den eksisterende bygningsmassen3 . Videre er det en v esentlig faktor
at grunne n bero res i mist mulig grad , som f0 lge av arkeologiske forhold. Det ligger
som en betingelse at det ma bygges "lette" hus uten kjeller. Dette begrenser
muligheter til eksempelvis a bygge brannvegger, siden det forutsett er etablering av
egne fundament. For f undamentering av bygget forovrig , for a beg rense inngrep i
grunnen, planlegges det a benytte eksisterende kjellermurer (gj envaerende etter
opprinnelig bygg , under terreng) samt j etpaeling.

https://www.f lickr.com/photos/trondheim byarkiv/3974763161
2

TEK17: Fors krift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). FOR-2017-06-19-840
VTEK17: Veiledning om tekniske krav til byggverk, gj eldende pr 01.0 1.2018

3

Fra tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmote med byplankont oret: Det vil bli lagt stor vekt p a at
de nye bygnin gene sk al ha god tilp asn ing til, og godt samspill med, det vern everdige
bygningsmilj o et i omradet. I planprosess en vil Riksantikvarens foringer ang aende tilta k i den
fredede middel alderbygr unnen ve re s ty rende.

htt p:/ /pro j ects.cowiport al.com/ps/ A 112670/ Documents / 03 Prosj ekt doku men ter/Erl i ng Skakkesgt 5 511-6 Bran nspredning mellom bygg.docx
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Samrådsmøte med TBRT
Notatet er utarbeidet etter samrådsmøte med Trøndelag brann- og
redningstjeneste (TBRT) den 20. juni 2018. Dette som forutsatt fra Byplankontoret ref. tilbakemelding etter oppstartsmøte: Sikkerhet mot brann og akseptable
rømningsveier er alltid et viktig tema i den tette og verdifulle bebyggelsen i
Midtbyen. Det må holdes eget samrådsmøte med TBRT for å komme frem til en
løsning som gjør planen gjennomførbar.
I forkant av samrådsmøte ble TBRT oversendt situasjonsplan der foreløpige
vurderinger knyttet til brannsmitte mellom byggverk og alternativer til hvordan dette
kunne tenkes håndtert. Notat av 10.09.2018 ble oversendt TBRT.
Deltakere i samrådsmøte:
- TBRT v/ Anna-Karin Hermansen og Hilde Sivertsen
- Plan Arkitekter AS v/ Kari Bøgle og Tormod Osen
- Skibnes Arkitekter AS v/ Svein Skibnes
- COWI AS v/ Elin Tørlen Lønvik
Sammenstilling grunnlag for håndtering av brannsmitte mellom byggvek
Etterfølgende figur viser en sammenstilling/modell av planlagte nye bygg sett i
forhold til eksisterende bygningsmasse. Nye bygg er vist med en gul/grønn farge,
mens eksisterende bygg fremgår i hvit farge.

Etterfølgende snitt gjennom nybygg viser høyder til møne og til gesims. Dette er
relevant i forhold til hvilke av retningslinjene i TEK som definerer risiko for
brannsmitte, og derav også kriterier for branntiltak.

http://projects.cowiportal.com/ps/A112670/Documents/03 Prosjektdokumenter/Erling Skakkesgt 5 §11-6 Brannspredning mellom bygg.docx
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Forskriftskrav og preakseptert ytelse rettet mot brannsmitte mellom byggverk
defineres utfra hvorvidt byggverket klassifiseres som høyt eller lavt.
Iht VTEK defineres lave byggverk som byggverk med gesims- eller mønehøyde
inntil 9,0 meter. Gesims- eller mønehøyde måles på vegg som vender mot
nabobyggverk.
Som det fremgår av overstående snitt vil de nye byggverkene i all hovedsak
klassifiseres som lave – dette gjelder alle fasader som vender ut mot gate hvor det
er mindre enn 8 m til motstående byggverk.
Kun en mindre del av gavlveggen, ved mønet, gir betegnelse høyt byggverk.
Omfanget fremgår av rød ruteskravur på snitt over. Utfra en vurdering av risiko for
brannspredning vurderes imidlertid den delen som er over 9 m ikke å medføre
økning i risiko, også tatt i betraktning av at dette vil være vegger uten vindu.
Risikoen vil vanskelig kunne sies endret/redusert om denne trekanten hadde vært
"fjernet", og det ble etablert flatt tak på del av bygget slik at høyden ble 9 m.
Ytterligere beskrivelser av bygg samt avstander mellom bygg fremgår av vedlagt
situasjonsplan.
Oppsummering av tiltak for å håndtere brannspredning mellom byggverk
Det vesentligste er at det ifm reguleringsbestemmelser blir definert hvilken
premiss/målsetning som skal stilles mht brannsmitte mellom byggverk. Basert på
overstående vurdering er det forhold som tilsier at at brannspredning ifm. de nye
bygningverkene bør kunne håndteres iht premisser for lave byggverk. Dette tilsier
branncellebegrensende bygningsdel med brannmotstand avhengig av avstand til
annet bygg, men også avhengig av om byggverkene har automatisk slokkeanlegg
(ref. VTEK som angir at vindu kan være uklassifisert hvis de motstående
brannceller er sprinklet).
Preaksepterte retningslinjer setter imidlertid begrensning i samlet areal for
byggverk som ligger med intern avstand mindre enn 8 m og som atskilles med
branncellebegrensende bygningsdeler. Arealet kan øke noe hvis alle bygg har
brannalarmanlegg med alarmoverføring til nødalarmsentral (dette er etablert i
St.Jørgensveita 5A), og vesentlig mer hvis alle bygg har automatisk slokkeanlegg.
Ved overskridelse av angitt areal i VTEK angir VTEK etablering av brannvegg
mellom bygg. Brannvegg skal generelt være en murt/støpt stabil vegg fra
fundament til 0,5m over høyeste tak. Med bakgrunn i at kvartalet, samt tilliggende
kvartal, er oppført lenge før nyere byggeregler ble gjort gjeldende, er det ikke å
forvente at det kan verifiseres og konkluderes med at det finnes brannvegger som
etterlever dagens retningslinje. Av praktiske og bruksmessige hensyn kan det
heller ikke etableres brannvegger rundt de nye byggene, der avstand til annet bygg
er mindre enn 8 m.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås etterfølgende strategi for akseptabelt nivå for
å håndtere brannsmitte mellom byggeverk, og som kompenserende for evt.
overskridelse av samlet areal innenfor brannseksjon på over 1200 m²:

›

De nye byggene skal ikke øke brannrisikoen for området. Dette ivaretas ved
at de nye* byggverkene skal ha automatisk slokkeanlegg, noe som er en
vesentlig faktor for å redusere risiko for brannsmitte fra de nye byggene til de
eksisterende.

http://projects.cowiportal.com/ps/A112670/Documents/03 Prosjektdokumenter/Erling Skakkesgt 5 §11-6 Brannspredning mellom bygg.docx
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›

Enkelte vegger mot nabobygg utføres med høyere brannmotstand enn
minimumskrav for branncellevegg gitt i VTEK.

›

Øvrige premisser og angivelse ytelser fremgår på vedlagt situasjonsplan.
Ref. Vedlegg: Brannskiller mot nabobygg. Alternativ 1) 3 etasjer.

*

I tillegg til at de nye byggene skal ha automatisk slokkeanlegg etableres dette også i
eksisterende bygg (Erling Skakkes gate 3), noe som ytterligere bidrar med å redusere risiko.

Alternativ 2) 4 etasjer mot Erling Skakkes gate
Sammenlignet med alternativ 3 vil dette alternativet innebære følgende endringer
når det gjelder premisser knyttet til brannsmitte mellom byggverk:
- økt høyde på gavlvegg mot Erling Skakkes gate 1.
- økt høyde på del av fasade mot St Jørgens veita.
Gavlvegg mot Erling Skakkes gate 1 vil klassifiseres som høyt byggverk (over 9
m). Det er derav foreslått at veggen utføres som brannvegg REI 120-M A2-s1,d0,
men at denne ikke føres 0,5 m over taket.
Fasade mot St Jørgens veita vil i all hovedsak klassifiseres som lavt byggverk når
det gjelder brannsmitte mellom bygg, da høyde til raft er under 9 m.
Det planlegges imidlertid karnapp som etter målereglene medfører at høyde
defineres over 9 m. Hvis disse karnappene, inklusive vindu, utføres med
brannmotstand EI 60 vil imidlertid dette innebære at brannspredningsrisikoen ikke
er høyere enn om dette var utformet som skråtak. Det vises til etterfølgende utklipp
som illustrerer situasjon.
Strategi for akseptabelt nivå for å håndtere brannsmitte mellom byggeverk foreslås
derav tilsvarende som beskrevet for alternativet med 3 etasjer, med de
presiseringer/økte krav som angitt for gavlvegg mot Erling Skakkes gate 1 samt
fasade mot St Jørgens veita. Angivelse av premisser og ytelser fremgår på
vedlegg: Brannskiller mot nabobygg. Alterantiv 2) 4 etasjer.

Vedlegg - Situasjonsplan/plan 1:
-

Brannskiller mot nabobygg. Alternativ 1) 3 etasjer.

-

Brannskiller mot nabobygg. Alternativ 2) 4 etasjer.

http://projects.cowiportal.com/ps/A112670/Documents/03 Prosjektdokumenter/Erling Skakkesgt 5 §11-6 Brannspredning mellom bygg.docx
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'Veggen bygges som minimum El90.
Veggen avsluttes ved taktekking (av arki tektoni ske/omrade hen syn er det ikke o nsket at vegg stikker over tak).
--lTakflaten bygges/isoleres som El60, med unntak av overlys .
Del etableres ikke lufteapni n ger for taket i gavlveggen (reduserer risiko for brannspredning fra nabobygg).
Det er anbefalt a benytte ubrennbare materialer pa fasaden for a redusere risiko for brannsmitte fra nabobygg.
Hvis det fra byantikvar forutsettes bruk av trepanel, vurderes tiltak som brannventiler bak kledning for a redusere
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Det foreligger to alternativ.

He yde til gesims/topp karnapp er under 9 m.
Behov for brannskille mellom byggverk (over veita)
baseres pa kriterier for lave byggverk. Ved avstand
minst 6 m gjelder fo lgend e:
- Yttervegg bygges som El60
- Det etableres ikke lufting i raft , alternativt at
luftin
g utfo res slik at brannspredning hindres .
- Vind u kan vaere uten brannklasse forutsatt at
vindusareal er maks 1/3 av vegg . Evt. starre
vindusareal ma utfore s med brannklasse El60.

Alternativ 1 (anbefalt): Det etableres spri nkler ogs i nr . 5A (har samme eier som
tiltaket). For a sikre at anlegget driftes over tid bor 54 inng a og driftes som del av
det nye bygget. Dvs. felles sprinkleranlegg .
Behov tor brannvegg/-tak mot
Kannikestrete 4 ma vurderes
avhengig av utforming
eventuelt bygg .

Alternativ 2 : Vegg bygges slik at den holder brannmotstand REl120 i ubrennbare
materialer i forhold til branneks ponering fra SA. Veggen ma fo res til taktekking
pA hoyeste bygg. Evt . deler av veggen som stikker over/utenfor ett av byggene
10.1a ma utfe res med ubrennbar kled ning. Det ma i tillegg etableres tiltak for a
1T.3s
7 redusere risiko for brannspredning via hulrom.
.
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I Eksisterende situasjon. Vegg i nr . 4 er sannsynlig en
I enkel trevegg. Veggen foreslas a kles med ubrennbare
I materialer, men det kan ikke dokumenteres at
brannsmitte mellom byggverk tilfredsstiller TE K/VTE
K. H
Da dette er eks isterende situasjon, som vii bedres
gjennom at tiltaket spri nkles, toreslas denne
, situasjonen unntatt fra byggesaken.
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(Thomas Angells stiftelse)
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Vedlegg til notat: "Premisser og tiltak for forebygging av brannspredning mellom byggverk, ref . T EK § 11-6"
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Fasade mot St.Jo rgens veita
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Veggen bygges som brannvegg REI 120 M A2-s1,0dO
.
Veggen avsluttes ved taktekking (av arkitektoniske/omrade hensyn er det ikke o nsket at vegg stikker over tak).
--l Takflaten bygges/isoleres som El6O, med unntak av overlys .
Del etableres ikke lufteapninger for take! i gavlveggen (reduserer risiko for brannspredning fra nabobygg).
Det er anbefalt a benytte ubrennbare materialer pa fasaden for a redusere risiko for brannsmitte fra nabobygg.
[Hvisde! fra byantikvar forutsettes bruk av trepanel, vurderes tiltak som brannventiler bak kledning for a redusere
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Hoyde til raft er generelt under 9 m. Unntak vii
gjelde karnapp - ref. utklipp fra fasadetegning.
Tiltak for a hindre brannspredning mellom byggverk
(over veita) baseres pa kriterier for lave byggverk,
med folgend e presisering er og tilpasninger:
- Yttervegg samt takflate bygges som EI6O.
- Del benyttes ubrennbare materialer pa fasade.
- Del etableres ikke lull ing i raft , alternativt at
lufting utfo res slik at brannspredning hindres.
- Vindu markert med rodt pa utklipp fra fasade ma
utf0res i El6O (karnapp er arsak til at hoyde som
vender mot nabobygg defineres over 9 m).
- Vindu for0vrig kan vffire uten brannklasse forutsatt
at vindusareal er mal<s 1/3 av veggareal.
Ved storre vin
d usareal ma vinduene utf0res med
brannklasse El6O.
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Eksisteren de bygg - Antas ikke sprinkle!
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Utforming og losn ing tilsvaren de alterantiv 1) 3 etasjer.
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Rode streker: eksisterende planl0sning murbygningen
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BRANNSKILLER MOT NABOBYGG.
ALTERNATIV 2) 4 ETASJER
Vedlegg til notat: "Premisser og tiltak for forebygging av brannspredning mellom byggverk, ref. TEK § 11-6" COWi 14/2-2020

