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BV Nett (BVN) 

Veileder for brannsikker ventilering 
 
Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk.  
Finansielt støttet av DiBK, DSB og RIF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BVN Veileder gir løsninger for samsvar med TEK10 og VTEK 10 
og med harmoniserte NS-EN standarder gyldige fra 1. juli 2013. 
 

En prosjekteringshåndbok (RIF) skal komplettere BVN Veileder. 
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TEK10 og VTEK10 
 

Forskrift TEK10 med veiledning for ventilasjonsanlegg gjelder. 

Gjennomføringer og komponenter i ventilasjonsanlegg må ikke redusere 
brannmotstand til brann‐ og røykskiller. 

Spredning av røyk fra ventilasjon må ikke vesentlig redusere personsikkerhet 
som følger av risikoklassen. 

 
 
 
SINTEF Byggforskserien 
 

Blad om gjennomføringer i brannskiller må justeres iht nye harmoniserte 
standarder som er eller blir gyldige 1. jui 2013. 
 
Kanaler og spjeld testes for brannmotstand og må benyttes som testet med 
innfestinger, fugemasse og oppheng etc. 
 
Blad planlegges for komplette løsninger for brannsikker ventilering. Det er 
ideellt at et blad erstatter BVN Veileder. BVN Veileder er utarbeidd som grunn-
lag for SINTEF Byggforskserien, er mer utfyllende og kan benyttes inntil videre. Intumex 
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Hva er problemet? 
 

Thor Adolfsen 
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Brannsikker ventilering – metoder: 
 
1. Vifte går (trekk ut) (ISO: ’fan on’) (CEN: ’smoke exhaust control’) 

 

2. Vifte av (steng inne) (ISO: ’fan off’) (CEN: ’fire dampers’) 
 

3. Eget system for hver branncelle (ingen tiltak mot spredning) 
 

4. Fjerne brannceller (unngå kryssing av brannskiller/tillate egne system i hver branncelle, f eks ved sprinkler) 
 

5. Røykavtrekksystem: Ventilasjonsanlegg med forsert avtrekk ved brann, for å bedre oppholdsklima (trekk ut) 
 

6. Norsk metode 1989‐2012 (trekk ut i rømmingsfase: kun røyk, dvs tilfredsstiller ikke fullt TEK10 og CEN‐ytelser) 
 

7. Brannisolerte ventilasjonssystem for normale driftstrykk (trekk ut) (kanalsystem har branncellemotstand) 
 

8. Trykkavlastning i branncelle (trekk ut) (ved viftestyring/forutsatt knusing vindu/automatisk åpning vindu etc) 
 

9. Ventilarmaturer lavere enn 1 m i rom (trekk ut) (normalt bare stedvis i et bygg) 
 

10.Spjeldsikring (steng inne) 
 

11.Confine fire er engelsk begrep som kan dekke både steng inne og trekk ut basert på at brann hindres i å spre seg ut av    
      startbranncellen eller ut av kanalnettet (steng inne/trekk ut) 
12.Svenske metodene (trekk ut vanligst; steng inne er tillatt) 
 
Metodene 1, 2, 5, 7, 10, 11 er merket grønt og dekkes av BVN Veileder.   
Metode 3 og 4 krever ikke egen prosjektering.   
Metode 8, 9 og 12 samt funksjonsbasert dokumentasjon av alternative løsninger av øvrige vil dekkes i prosjekteringshåndbok.    
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 Filosofien for brannsikker ventilasjon i CEN (og ISO)  
(oversatt fra EU Interpretative document No. 2: Safety in case of fire,  relatert til gamle Byggevaredirektivet)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Eksempler på anvendelser av kanaler og/eller spjeld med brannmotstand: 
 
1. Hver branncelle har egne tilluft- og avtrekk-kanaler som ikke har åpninger (ventiler) i brannceller de passerer.  For å 

unngå brannspredning benyttes kanaler med brannmotstand (trekk ut (eller: steng inne med kanaler))  
  
2. Flere brannceller betjenes med felles kanal. Følgende løsninger kan benyttes: 

 
› Kanaler uten brannmotstand. Brannspjeld monteres i hver gjennomføring av brannskille vertikalt eller horisontalt.  I noen tilfeller er 

brannspjeld montert i avstand fra vegg/dekke og da brukes kanal med brannmotstand mellom brannspjeld og brannskille (steng inne) 
 

› Kanaler med brannmotstand.  Brannspjeld monteres i hver åpning (ventil) (kalles 'brannventiler' på norsk og tysk).  I stedet for kanaler 
med brannmotstand kan det benyttes uklassifiserte kanaler inne i sjakter som er egne brannceller (steng inne) 
 

› Kanaler med brannmotstand.  Tilluft- og avtrekksvifter går kontinuerlig. Inntregning av brann og utløp av brann gjennom tilluft- og 
avtrekk-kanaler hindres ved lufthastighet/trykkforhold (trykkdifferanser, 'røykmotstand' på norsk og dansk) (trekk ut) 

 
3. Luftfordeling skjer ved overstrømsåpninger som hver utstyres med et brannspjeld (steng inne)"  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERK: Alle NS-EN standarder på området bygger på at nasjonale regler angir hvor det er brannceller og den brann-
motstand som kreves. Nasjonale regler kan anbefale løsninger eller funksjonsbasert utforming som følger annen 
filosofi. Mange land tillater funksjonsbasert utforming, men til nå har alle land preaksepterte løsninger iht CEN. 
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Hvordan hindre at brannskillet svekkes? 

 
1. Dokumentere at produkt har riktig klassifisert brannmotstand 

 

A. Komplette kanalsystem for til- og fra-luft med brannmotstand E, EI eller EIS (trekk ut) 

B. Spjeld med brannmotstand E, EI eller EIS (steng inne) 

 
2. Dokumentere som du vil - for å tilfredsstille funksjonskrav 

 
3. Dokumentere iht kommende prosjekteringshåndbok  - for å tilfredsstille funksjonskrav 
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Ventilasjonsanlegg klassifiseres for brannmotstand på samme måte som 
branndører, branntettinger, vegger, dekker  
 
 
 
 
 
 
 
 
I ventilasjonsanlegg må kanaler og spjeld yte røyktetthet. Men samtidig må også åpne ventiler yte røyktetthet i form av såkalt  
´røykmotstand´, dvs trykkdifferanse over ventilen som hindrer røyk i kanal å gå ut andre steder enn til det fri. Røykmotstand 
over ventiler testes ikke: RIV beregner for hvert anlegg iht kriterier i Pa gitt av nasjonale krav eller i funksjonsbasert utforming. 
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Ventilasjonsanlegg må ha brannmotstand   
 

 

Tenk at korridor tilføres røyk fra brannrom via åpen dør 
og sprer røyk inn i andre rom (sml kanalnett). Dør til 
brannrom kan være åpen (sml ingen spjeld). Tenk at 
dørene til andre rom er åpne (sml ventiler i kanalnett). 

   

• Det er derfor vi bruker dører med brannmotstand 
EIS i brannskiller, styrte dørlukkere etc. 

• Det er derfor vi må ha spjeld med brannmotstand i 
kanalgjennomføringer eller kanalnett med 
brannmotstand. 

• Det er derfor kabelføringer i rømmingsvei innkles 
med brannmotstand.  
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Innhold – BVN Veileder for brannsikker ventilasjon 
 
http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Veileder_brannsikker_ventilasjon.pdf  

http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Veileder_brannsikker_ventilasjon.pdf
http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Veileder_brannsikker_ventilasjon.pdf
http://www.cowi.no/SiteCollectionDocuments/cowi/no/menu/Rapporter/Veileder_brannsikker_ventilasjon.pdf
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Brannmotstand med spjeld 
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Brannmotstand med kanaler, vifte 
og røykmotstand 
 

Skisse viser ventilasjonsanlegg med innluft- og 
avtrekk-system som tvinges til drift ved brann. 

 

Her brukes kanaler og røykavtrekksvifte med 
brannmotstand og forbikobling av aggregat 
med røykavtrekks-spjeld. 

 

Anlegget er dimensjonert med røykmotstand 
over ventiler, derfor ingen røykspjeld mellom 
brannceller. 

 

Anlegg styres av branndetektorer og trykkvakt. 
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Kanalnett kan ha en av tre ytelser i brann: 
 
1. E kanal og oppheng som ikke skal ramle ned på personer (spjeld i brannskiller – dvs steng inne) 

2. EIS kanal som skal føre varm røyk "som er kommet inn i kanaler" ut til det fri (trekk ut) 

3. EIS kanal (500/1000/1500 Pa) for å fjerne varm røyk "for å bedre situasjon i branncelle" og føre til det fri (røykavtrekksystem) 

 

Norge bestemmer! 

• At det fins klassifiserte produkt med brannmotstand etc betyr ikke at de skal brukes overalt! 

• CEN sier ikke noe om det! 

• Norge som nasjon bestemmer hvor det er brannskiller og om de kan svekkes eller ikke (TEK10 og veiledninger). 

 

Norge og praktisk talt alle andre land følger prinsippet om at brannskiller ikke skal svekkes. Norge har veiledninger om hva som 
skal være brannceller, brannseksjoner og hvilken brannmotstand de skal ha i ulike bygg.  Norge tillater også funksjonsbasert 
utforming som gjør at vi kan bruke dokumenterte produkt på annen måte enn i veiledninger. 
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Steng inne 
 
Slik fungerer steng 
inne‐anlegg i brann 
(venstre) og i røyk 
(høyre) ‐ for å 
tilfredsstille TEK10 
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Trekk ut 
 
Slik fungerer trekk ut-strategi med kanaler 
med brannmotstand, røykkontrollspjeld (brann-
ventiler) og dels røykkontrollspjeld (i kanaler). 
 
 
MERK: 
Trekk ut-strategi kan medføre svært ulike løsninger.         
Dette er ett eksempel for å illustrere prinsippene.  



3 JUNI 2012 
BVN VEILEDER FOR BRANNSIKKER VENTILERING  16 

Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 

 
Hvordan testes brannmotstand til kanaler? 
 

• Standard brannkurve ovnstest  

• Kanal med eller uten isolasjon henges opp og føres gjennom 
brannskillevegg/-dekke 

• Bend, oppheng, fugetetting og ventiler som typisk for bruk etter 
produsentes anvisning 

• Kanaler testes i lukket nett med vifte og lufthastighet 3 m/s og 
undertrykk 300 Pa                                                                         
(Simulerer dimensjonerende verste tilfelle i vanlig drift. Vifte stanses i 5 min hvert 30. min.                                                                                                                       
Kanal i røykavtrekk-anlegg for å redusere varme og røyk i branncelle testes for høyere 
undertrykk (500/1000/1500 Pa) 

• En kanalseksjon A er tett uten ventiler  (utvendig brannpåkjenning) 

• En kanalseksjon B har ventilåpninger tilsvarende 50 % av kanaltverrsnitt 
(innvendig brannpåkjenning) 

 

Hva er kravene til ytelse? 
 

› E og I: Som andre brannskiller og komponenter i brannskiller               

› S: <15 m³/m² h lekkasjestrøm inne i kanal A (kanallekkasje) 
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Hvordan testes brannmotstand til spjeld? 

 
• Standard brannkurve ovnstest  

• Spjeld monteres tilkoblet kanal i brannskillevegg/-dekke 

• Montering, fugetetting, motor etc som typisk for bruk etter produsentes anvisning 

• Spjeld testes i lukket nett med vifte og undertrykk 300 Pa                                                                                      
(Simulerer dimensjonerende verste tilfelle i anlegg i vanlig drift.                                                                                                                         
Spjeld i røykavtrekk-anlegg for å redusere varme og røyk i branncelle testes for høyere undertrykk (500/1000/1500 Pa) 

• Spjeld testes for brannpåkjenning separat fra begge sider, men kan testes som en-veis  

Hva er kravene til ytelse? 
 

• Samme som andre brannskiller eller komponenter i brannskiller når det gjelder E og I 

• For S er kriteriet <200 m³/m² h lekkasjestrøm gjennom spjeld inne i kanal (spjeldlekkasje) 
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Hvem gjør hva for å dokumentere brannnsikkerhet i ventilasjonsanlegg? 
 

1. Ventilasjonsingeniører:   Typisk 90 % (prosjekterer) 

2. Branningeniører:  Typisk 10%  (anviser brannskiller og klassifiseringer de må ha) 
 
Dvs, tilsvarende slokkeanlegg (sprinkleringeniører) og passive brannsikringstiltak (byggingeniører) 

 
 

Prosjekteringshåndbok ventes å: 
 

• Gjøre mulig andre måter som ikke svekker brannskiller 

• Effektivisere beregning av trekk ut system - gjøre slike rimeligere 

• Komplettere BV Nett Veileder for brannsikker ventilasjon med gode detaljutførelser  
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