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Brannrådgiverne er engasjert av Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 v/ Espen Klein for å gi en uttalelse i 
forbindelse med at det lagres diverse i nederste plan i sameiets trapperom. 
Det som lagres er barnevogner, sykler og annet. 
 
Boligbyggene er opplyst å være tatt i bruk i 2013/2014.  
Byggene er fullsprinklet med felles p-kjeller. 
 
Vurderingen er utført med hjemmel i Forskrift om brannforebygging (heretter kalt brannforskriften) og Teknisk 
forskrift 2010 med tilhørende veiledning (heretter kalt TEK10 og VTEK10). 
 
 
Angitte trapperom i boligbyggene er rømningsvei for boenheter. For rømningsveier gjelder blant annet 
følgende regelverk: 
 
TEK10 §11-14 angir: 
«Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde og 
høyde og være utført som egen branncelle tilrettelagt for rask og effektiv rømning.» 
 
VTEK utdyper dette (TEK10 §11-14): 
«Rømningsvei skal som hovedregel være utført som egen branncelle og ha utgang til terreng eller annen 
brannseksjon (sikkert sted). Utgang fra rømningsvei må plasseres eller beskyttes slik at rømning ikke hindres 
av stråling eller flammer fra brann i byggverket.» 

«Rømningsvei kan inneholde mindre avgrensede rom for andre formål dersom forutsatt bruk av byggverket 
gjør dette nødvendig og dersom disse ikke reduserer rømningsveiens funksjon.» 

Brannforskriften § 11, ledd b) angir: 
«Den som har rett til å bruke et byggverk skal unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene 
opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.» 
 
 
Vurdering 
 
På befaring i boligsameiet onsdag 30.11 ble det konstatert at det lagres til dels mye i nederste plan i byggenes 
trapperom.  
Det kom frem på befaring at det kun er et mindretall av beboere i boligsameiet som plasserer sine barnevog-
ner og sykler i trapperommet, mens andre plasserer dette i egne boenheter, eventuelt i egne boder, som er 
plassert i kjelleretasje.  
Det er således tilrettelagt egnede lagringsmuligheter for alle beboere. 
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Det vurderes at lagring av brennbart i trapperommene vil medføre fare for branntilløp, som raskt vil kunne spre 
brannrøyk oppover i trapperommet og medføre at trapperommenes funksjon blir redusert/settes ut av spill. 
Dette fordi brannrøyk inneholder giftige gasser, og det skal ikke rømmes via trapperom dersom disse er fylt 
med røyk. 
 
Ettersom det er et krav at den som har rett til å bruke byggverket (beboere) skal unngå risiko for brann, og 
sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, så kan det ikke lagres noe brennbart i trapperomme-
ne. Slik lagring vil medføre unødig risiko for branntilløp her, i strid med gjeldende regelverk. 
 
Brannforskriften § 9 punkt a) angir følgende: 
«En virksomhet som eier et byggverk, skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket 
mot brann. Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygg-
verket blir overholdt.» 
 
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 vurderes å representere «eier» på vegne av alle beboere i boligsameiet. Det 
påhviler således styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 å følge opp at det ikke lagres noe i sameiets trappe-
rom, slik at det ikke oppstår unødig risiko for branntilløp som truer rømningsveienes funksjon. 
 
Forholdet vurderes som spesielt viktig da boenheter i sameiet har kun ett trapperom (alternativ rømning er ved 
styreformann i sameiet opplyst å være tilrettelagt via utvendig rømningsstige / redning via brannvesenets inn-
satsmateriell). 
 
 
Konklusjon 
 
Det vurderes at all lagring av brennbart i bunnen av trapperom må fjernes, slik at det ikke er unødig risiko for 
branntilløp som truer trapperommenes funksjon. 
 
Det påhviler Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 v/styret å iverksette tiltak som sikrer at dette blir overholdt i det 
daglige. 
 
Dersom det ønskes å kunne lagres i nederste del av trapperom, så må det eventuelt tilrettelegges med etable-
ring av egne lagringsboder i dette området. Det stilles da krav til at slike lagringsboder utføres som egne 
brannceller,med tilfredsstillende brannmotstand. 
 
Det vurderes at krav til brannmotstand på denne type brannceller normalt vil være EI60, men dette må verifise-
res ut fra foreliggende brannstrategi dokument ved Rambøll / branntegninger. 
Det gjøres oppmerksom på at eventuell etablering av lagringsrom brannceller i trapperommene vil være et 
søknadspliktig tiltak. 
 
 
 
Oslo, 06.12.2016    
 

 

 
Kjell A. Thune      
Brannrådgiver      
Brannrådgiverne AS     
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