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Abstract
External fire-fighting in Midtbykvartalet – A feasibility
study
The property developer E. C. Dahls Eiendom (ECDE) plans a building complex in a quarter in
the city centre in Trondheim, the “Midtbykvartalet”. The building will be enclosed by existing
building blocks which to varying degrees hinder the fire service's access and efforts. Also, since
the new building is intended for residential purposes, it will be necessary to install windows in
fire rated walls against adjacent building. These factors result in deviations from a number of
performance requirements in the guidelines to the regulations on technical requirements for
construction works and there is therefore a need to find alternative solutions. It must be
documented that these alternative solutions have at least as good an effect on fire safety as preaccepted solutions would have. A potential side-effect of new, alternative solutions is that these
can also, to some extent, protect the existing wooden buildings in the quarter.
The aim of this report has been to identify the state-of-the-art within active fire protection
measures for external fire-fighting and to obtain an overview of existing solutions and
manufacturers and to carry out an assessment of the potential of these solutions.

Risk scenarios
An overview of existing buildings in the Midtbykvartalet is presented as well as an overall
description of the plans for development. Based on this, several scenarios have been identified
to reveal the potential fire-spread hazard between the existing buildings and the planned
building. Furthermore, a qualitative risk assessment has been carried out.
A literature study describes the state-of-the-art in water-based extinguishing systems for outdoor
use. It deals with fixed extinguishers (facade sprinklers, water curtains), dynamic extinguishers,
foam extinguishers, fire gels, as well as with sprinkler systems' effect and reliability.
Furthermore, existing solutions (e.g. facade sprinklers, water curtains, water cannons and water
mist turbines) have been surveyed, existing documentation described and assessed regarding
suitability for use in the Midtbykvartalet.
From the identified scenarios, it appears that fires in existing buildings are more likely to spread
to the new building than a fire from the new building to existing buildings. The greatest danger
to the new building will be if a fire spreads in existing buildings, up through the roof, through
windows or along the facade to the roof. In many cases, the fire service will have good access
with their ladder trucks etc. to perform extinguishing efforts, at least in the early phase of the
fire. But the risk of rapid internal fire spread, which may include several of the older buildings,
can create a challenging situation for the fire service and a risk for the new building. In case of
fire spread to the new building, the fire department will, due to the position and height of the
building, have difficulty with aerial rescue and evacuation from the new building's higher floors.
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Concept for the Midtbykvartalet
A combination of a static and a dynamic extinguishing system will provide the best balance
between system robustness, extinguishing effect and flexibility for the Midtbykvartalet. Facade
sprinklers are considered the most suitable static system solution. Facade sprinklers will primarily
cool the facade of the new building and absorb heat radiation from a potential fire in the existing
buildings, but will not be suitable for extinguishing or actively fighting a fire within the existing
buildings. The design and planning of facade sprinklers shall take the design of windows,
balconies and roof terraces into account, which have been identified as vulnerable points in the
firewalls.
Dynamic systems such as water cannons and water mist turbines can be used to cool facades and
to actively fight a fire over relatively long distances. In addition, such systems can be established
so that the fire service can take over control of the extinguishing system as needed. This property
is important, because of the height of the new building and because of how it is surrounded by
existing buildings.
Both water cannons and water mist turbines can be combined with an automatic control that
allows you to fight a fire at an early stage, even before the arrival of the fire service, as long as
early detection is achieved. A fire that spreads within the existing buildings will not be possible
to extinguish with permanently installed dynamic systems. Therefore, the cooling and
extinguishing effect of such systems must be evaluated based on the scenario of a large fire in the
neighbouring building, which has not been done before.
The cooling and extinguishing effects for both systems are largely dependent on their control
system. The control system must be capable of aiming the water cannon or the water mist turbine
at the fire, if required compensating for wind effects and selecting an appropriate water jet mode.
Therefore, in order to adapt the control system to the Midtbykvartalet, it is necessary to quantify
the cooling and extinguishing effect of such a system in advance and with regard to a potentially
large fire in the adjacent existing buildings.
Selected water mist turbines have the option of operating in a full jet mode, like a water cannon.
Therefore, such systems are considered more flexible than water cannons. However, water mist
turbines set large amounts of air in motion and generate turbulence that can affect the fire. It is
therefore important to investigate if and in which cases this can aggravate the fire and have a
negative effect on other areas in the quarter.
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Sammendrag
E. C. Dahls Eiendom (ECDE) ønsker å oppføre et bygningskompleks i kvartalet som ligger
mellom Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate i Trondheim.
Bygningen vil være omsluttet av eksisterende bygningsmasse som i ulik grad hindrer
brannvesenets tilgang og innsats. I tillegg, siden den nye bygningen skal benyttes til boformål vil
det være nødvendig å installere vinduer i vegger mot tilstøtende bygningsmasse, som etter
forskriften skal være brannvegg. Dette medfører fravik fra et antall ytelseskrav i veiledning til
byggteknisk forskrift og det er derfor et behov for å finne alternative løsninger. Det må
dokumenteres at disse løsningene har en minst like god effekt med hensyn til brannsikkerhet som
preaksepterte løsninger ville hatt. En potensiell bieffekt med nye, alternative løsninger, er at disse
også, til en viss grad, kan beskytte eksisterende trehusbebyggelse i kvartalet.
Målsetningen med denne rapporten har vært å kartlegge kunnskapsstatus innen aktive
brannsikringstiltak for utvendig brannbekjempelse og å skaffe en oversikt over eksisterende
løsninger og produsenter samt å utføre en vurdering av potensialet av disse løsningene.

Risikoscenarier
Det er gitt en oversikt over eksisterende bygninger i Midtbykvartalet samt en overordnet
beskrivelse av planene for utbygging. Med utgangspunkt i dette er en rekke scenarier identifisert
for å avdekke potensiell fare for brannspredning mellom eksisterende bygningsmasse og det
planlagte bygget. Videre er det gjennomført en kvalitativ risikovurdering.
En litteraturstudie beskriver forskningsfronten med hensyn til vannbaserte slokkesystemer for
utendørs bruk. Den tar for seg faste slokkeanlegg (fasadesprinkler, vannvegg), dynamiske
slokkeanlegg, skumslokkemiddel, branngel, samt sprinkleranleggs effekt og pålitelighet. Videre
er eksisterende løsninger (f. eks. fasadesprinkler, vannvegg, vannkanoner og vannturbiner)
kartlagt, beskrevet med hensyn til eksisterende dokumentasjon og vurdert med hensyn til egnethet
for bruk i Midtbykvartalet.
Av de kartlagte scenariene fremgår det at brann i eksisterende bebyggelse har større sjanse for å
spre seg til nybygget enn fra nybygget til eksisterende bebyggelse. Størst fare for nybygget vil det
være dersom en brann sprer seg i eksisterende bebyggelse, opp gjennom taket, gjennom vinduer
eller langs fasade til tak. I mange tilfeller vil brannvesenet ha god tilgang til å utøve slokkeinnsats
med deres høyderedskap, i alle fall i brannens tidlige fase. Men risikoen for rask, innvendig
brannspredning, som kanskje omfatter flere av de eldre bygningene, kan skape en utfordrende
situasjon for brannvesenet og en risiko for nybygget. Ved brannspredning til nybygget vil
brannvesenet på grunn av byggets plassering og høyde ha vanskeligheter med utvendig
slokkeinnsats, og evakuering fra nybyggets høyere etasjer.

Konsept for Midtbykvartalet
En kombinasjon av et statisk og et dynamisk slokkesystem vil gi den beste balansen mellom
systemrobusthet, slokkeeffekt og fleksibilitet for Midtbykvartalet. Fasadesprinkler anses som den
© RISE Research Institutes of Sweden
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mest hensiktsmessige løsningen i form av statisk system. Fasadesprinkler vil først og fremst kjøle
fasaden av nybygget og absorbere varmestråling fra en potensiell brann i eksisterende bebyggelse,
men vil ikke være egnet for å slukke eller aktivt bekjempe en brann i eksisterende bebyggelse.
Prosjektering og dimensjonering av fasadesprinkler skal ta hensyn til utforming av vinduer,
balkonger og takterrasser, som er blitt identifisert som sårbarheter for brannveggene.
Dynamiske systemer som vannkanoner og vannturbiner kan brukes til å kjøle fasader og til å
bekjempe en brann aktivt over en relativt lang avstand. I tillegg kan slike systemer etableres slik
at brannvesenet kan overta styringen av slokkesystemet etter behov. Denne egenskapen anses som
viktig, i og med at nybygget er såpass høyt og ligger bakenfor eksisterende bebyggelse.
Både vannkanoner og vannturbiner kan kombineres med en automatisk styring som gjør det mulig
å bekjempe en brann i en tidlig fase, allerede før brannvesenets ankomst, så lenge man oppnår
tidlig deteksjon. En brann som sprer seg innvendig i de eksisterende bygningene vil ikke være
mulig å slokke med fast installerte dynamiske systemer. Derfor må kjøle- og slokkeeffekten av
slike systemer evalueres basert på scenarioet med en stor brann i nabobygget, noe som ikke er
blitt gjort tidligere.
Kjøle- og slokkeeffekten for begge systemene er i stor grad avhengig av styringen.
Styringssystemet må har evne til å sikte vannkanonen eller vanntåketurbinen mot brannen,
eventuelt kompensere for vindeffekter og velge en hensiktsmessig strålemodus. For å tilpasse
styringssystemet til Midtbykvartalet er det derfor nødvendig å kvantifisere kjøle- og
slokkeeffekten av et slik system på forhånd og med hensyn til en potensielt stor brann i
eksisterende bygninger.
Utvalgte vanntåketurbiner har muligheten å operere i en «full jet»-modus, som er lik en
vannkanon. Derfor anses slike systemer som mer fleksibel enn vannkanoner. Vanntåketurbiner
setter, imidlertid, store luftmengder i bevegelse og generer turbulens som kan påvirke brannen.
Det er derfor viktig å undersøke om og i hvilke tilfeller dette kan forverre brannen og har negativ
effekt på andre områder i kvartalet.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

E. C. Dahls Eiendom (ECDE) ønsker å oppføre et bygningskompleks i kvartalet som ligger
mellom Olav Tryggvasons gate, Søndre gate, Thomas Angells gate og Nordre gate i Trondheim.
Grunnet bygningskompleksets lokalisering og utforming vil det være en del ytelseskrav i
veiledningen [1] til byggteknisk forskrift (TEK 17) [2] som må fravikes.
Grunnen til disse fravikene er blant annet at bygget er omsluttet av eksisterende bygningsmasse
som i ulik grad hindrer brannvesenets tilgang og innsats. I tillegg, i og med at bygget i stor grad
skal benyttes til boformål (leiligheter) vil det eksempelvis være nødvendig å installere vinduer i
vegger mot tilstøtende bygningsmasse, som etter forskriften skal være brannvegg.
Det er derfor et behov for å finne alternative løsninger. Det må dokumenteres at disse løsningene
har en minst like god effekt med hensyn til brannsikkerhet som preaksepterte løsninger ville hatt.
En potensiell bieffekt med nye, alternative løsninger, er at disse også, til en viss grad, kan beskytte
eksisterende trehusbebyggelse i kvartalet.

1.2

Målsetting

Den overordnede målsettingen er å skaffe til veie dokumentasjon for de fravikene fra veiledning
til TEK 17 som man må gjøre for å realisere det nevnte byggeprosjektet. For å gjøre dette skal det
gjennomføres en utredning, som deles inn i to delprosjekter (heretter kalt del 1 og del 2) med hver
sine målsettinger.
Målsettingen med denne delen av prosjektet (del 1) er å kartlegge kunnskapsstatus innen aktive
brannsikringstiltak, mer spesifikt: utstyr for utvendig slokking eller kontroll av brann i utvendig
bygningsfasade eller for å hindre spredning av brann fra omkringliggende bygningsmasse til det
planlagte bygget. I dette ligger det også å skaffe en oversikt over eksisterende løsninger og
produsenter, samt å vurdere disse løsningene med hensyn til anvendelsespotensialet for det gitte
formålet.
Del 1 skal danne grunnlag for del 2, hvis målsetting er å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon
(evt. supplere eksisterende dokumentasjon) av de løsningene som ønskes benyttet i stedet for de
preaksepterte løsningene. Avhengig av hvilken dokumentasjon som mangler vil det gjennomføres
system- og slokketester i laboratorium, beregninger og analyser for å lukke eventuelle
dokumentasjonshull.

1.3

Begrensninger

Denne studien kartlegger forskningsfronten innenfor automatiske slokkesystemer for utvendig
bruk. Flere av teknologiene som er omhandlet trenger eksterne deteksjonssystemer for å fungere,
men deteksjon er ikke omhandlet i denne studien.
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Litteraturen er hentet fra åpent tilgjengelige kilder, som vitenskapelige databaser og kontakt med
fagmiljøer. Studier som ikke er publisert og åpent tilgjengelig er følgelig ikke inkludert i denne
studien.
I forbindelse med arbeidet med kapittel 5 Eksisterende løsninger har fokuset vært på løsninger
som er kommersielt tilgjengelig i dag. Dette for å finne eksempler på løsninger som kan benyttes
direkte for å realisere det planlagte byggeprosjektet.
Denne studien har ikke vurdert kostnader forbundet med installasjon av ulike løsninger og heller
ikke vurdert antikvariske eller estetiske hensyn.
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2

Midtbykvartalet, Trondheim

Dette kapittelet gir en oversikt over de eksisterende bygningene i Midtbykvartalet samt en
overordnet beskrivelse av planene for utbygging.

2.1

Situasjonsbeskrivelse

Figur 2-1

Midtbykvartalet sett fra nord. Bildet er hentet fra Google Earth.

Figur 2-2

Midtbykvartalet sett fra sør. Bildet er hentet fra Google Earth.
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Midtbykvartalet, som ligger i Trondheim sentrum, avgrenses av Olav Tryggvasons gate i nord,
Søndre gate i øst, Thomas Angells gate i sør og Nordre gate i vest, se Figur 2-1 og Figur 2-2.
Kvartalet består i hovedsak av eldre trehusbebyggelse, spesielt langs vestre, nordre og til dels
også langs østre og søndre fasade. Det er også noen murbygninger i kvartalet, spesielt langs østre
og søndre fasade, men det er også ett murbygg langs nordre fasade. Figur 2-3 viser eksempler på
ulike typer bygg i kvartalet.

Figur 2-3

a)

b)

c)

d)

Eksempler på ulike bygningstyper i Midtbykvartalet. a) viser Thomas Angells gate 10,
b) viser Søndre gate 16, c) viser Olav Tryggvasons gate 27 og d) viser Nordre gate 13.

Det er flere eiendomsbesittere i kvartalet, men ECDE eier adressene listet nedenfor og vist i Figur
2-4:
•
•
•
•
•
•

Thomas Angells gate 10B
Thomas Angells gate 12B
Thomas Angells gate 16B
Olav Tryggvasons gate 19
Olav Tryggvasons gate 21
Olav Tryggvasons gate 23
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Søndre gate

Thomas Angells gate

Figur 2-4

Oversikt over hvilke bygninger i Midtbykvartalet som eies og driftes av ECDE
(markert med gult). Kartet er hentet fra Gulesider.no.

2.2

Planer for utbygging av Midtbykvartalet

2.2.1

Beskrivelse

ECDE ønsker å oppføre en ny bygningsmasse i Midtbykvartalet. Den nye bygningsmassen
planlegges i hovedsak i bakgårdsrommet i kvartalet, med unntak av Olav Tryggvasons gate 23
som har fasade mot Olav Tryggvasons gate og skal rives og erstattes av et nytt bygg, se Figur
2-5 og Figur 2-6. De ulike delene av bygningsmassen vil ha forskjellig antall etasjer og følgelig
ulik høyde. Den høyeste bygningen vil ha åtte etasjer og ligge bak Thomas Angells gate 12, se
Figur 2-7.

Figur 2-5

Skisse av det planlagte bygget. Olav Tryggvasons gate går langs den fremre fasaden
(mot nord) og Thomas Angells gate går lands den bakre fasaden (mot sør).
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Figur 2-6

Plantegning av den planlagte bygningsmassen.

Figur 2-7

Snitt som viser høyden på de ulike delene av den planlagte bygningsmassen.

Den planlagte bygningsmassen vil oppføres i betong og kles utvendig med trekledning. I
presentasjonen «Midtbykvartalet – Forslag til endring av detaljsregulering: Olav Tryggvassons
gate 17, 19, 21, 23, Thomas angells gate 10B, 12 12b, 14, 16 angis at «Utstrakt bruk av tre i
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fasaden bygger videre på Trondheims identitet som treby» samt «Trekonstruksjonen vil også
kunne utnyttes for solavskjerming for balkonger og gi bygget en identitet tilhørende Midtbyen».
I henhold til «Midtbykvartalet – Prinsippielle betraktninger» (basert på planløsning 18.01.2016)
datert 2016-02-16 forutsettes det at vestfasaden kan bygges som en fullverdig brannvegg
hvilket innebærer mur eller betong i full høyde 0,5 m over takflaten og ved at den bryter
vegglivet. Alternativ avsluttes brannveggen i takflaten når taket har brannmotstand minst EI
60 A2-s1,d0 [A 60]. Videre skal de vegger som har status som brannvegg mot nabobygg
benytte kledning med krav til brennbarhet iht. A2-s1-d0, hvilket tilsvarer begrenset
ubrennbart materiale. Det poengteres at tre ikke kan brukes i utvendig kledning der disse
kravene er gjeldende uten å fravike disse.

2.2.2

Fravik fra veiledning til byggteknisk forskrift

Krav i TEK 17, med tilhørende preaksepterte ytelser i veiledningen, som må fravikes er
identifisert (tekst fra veiledning til TEK 17 i kursiv). Disse er presentert i Tabell 2-1.
Tabell 2-1

Identifiserte krav i TEK 17, med tilhørende ytelser i veiledningen, som må fravikes ved
realisering av Midtbykvartalet

TEK 17

Veiledning til TEK 17

Kommentar

§11-1 Sikkerhet ved brann
§11-1.2: Det skal være
tilfredsstillende mulighet for å
redde personer og husdyr og
for effektiv slokkeinnsats.

Kravet innebærer at
byggverket må være
tilrettelagt for
a)

Grunnet omkringliggende
bygningsmasse vil ikke
brannvesenet ha mulighet for
å utøve slokkeinnsats i hele
utvendig og innvendig
det nye byggets høyde.
redningsinnsats

b) brannvesenets
slokkeinnsats

§11-1.3: Byggverk skal
plasseres, prosjekteres og
utføres slik at sannsynligheten
for brannspredning til andre
byggverk blir liten.

Alle bygningsdeler som
omslutter et byggverk kan
bidra til å begrense
brannspredningen. Ved
prosjektering må det likevel
forutsettes at kun
bygningsdeler med
dokumentert brannmotstand
vil begrense brannspredning.
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Bygningsmassen plasseres i
eksisterende bygningsmasse.
Grunnet at bygget blant annet
skal benyttes til boligformål er
det ønskelig å installere
åpningsbare vinduer i
brannvegg mot eksisterende
bygningsmasse. Vinduene vil
følgelig ikke ha samme
brannmotstand som
brannveggen for øvrig. Det er
også ønskelig å kle fasaden i
tre, noe som kan bidra til
brannspredning ved en stor
brann i nabobygningen.

14

§11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
§11-6.1: Brannspredning
mellom byggverk skal
forebygges slik at
a)

Brannspredning mellom
byggverk kan forebygges ved
å

sikkerheten for
personer og husdyr
ivaretas

a)

b) brann ikke kan føre til
urimelige store
økonomiske tap eller
samfunnsmessige
konsekvenser

etablere tilstrekkelig
avstand mellom
byggverkene, slik at
varmestråling,
flammepåkjenning og
nedfall av brennende
bygningsdeler ikke
antenner
nabobyggverk, eller

b) benytte
brannskillende
bygningsdeler med
tilstrekkelig
brannmotstand,
bæreevne og
stabilitet.

§11-6.5: Brannvegg skal
prosjekteres og utføres slik at
den hindrer at brannen sprer
seg fra et byggverk til et
annet, uavhengig av
slokkeinnsatsen fra
brannvesenet.

Bygningsmassen plasseres i
eksisterende bygningsmasse.
Grunnet at bygget blant annet
skal benyttes til boligformål er
det ønskelig å installere
åpningsbare vinduer i
brannvegg mot eksisterende
bygningsmasse. Vinduene vil
følgelig ikke ha samme
brannmotstand som
brannveggen for øvrig. Det er
også ønskelig å kle fasaden i
tre, noe som kan bidra til
brannspredning ved en stor
brann i nabobygningen.

Grunnet at bygget blant annet
skal benyttes til boligformål er
det ønskelig å installere
vinduer i brannvegg mot
eksisterende bygningsmasse.
Vinduene vil ikke ha samme
brannmotstand som
brannveggen for øvrig.

§11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
§11-17.1: Byggverk skal
plasseres og utformes slik at
rednings- og slokkemannskap,
med nødvendig utstyr, har
brukbar tilgjengelighet til og i
byggverket for rednings- og
slokkeinnsats.

Når en brann oppstår, er det
viktig at forholdene i og rundt
byggverket er lagt til rette for
at brannvesenet skal kunne
utføre effektiv rednings- og
slokkeinnsats uten
unødvendig risiko for skader
på personell og utstyr.
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Grunnet omkringliggende
bygningsmasse vil ikke
brannvesenet ha mulighet for
å utøve slokkeinnsats i hele
det nye byggets høyde.
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3

Kvalitativ risikovurdering

I denne studien er det gjennomført en overordnet kvalitativ risikovurdering med hensyn til
brannspredning mellom eksisterende bygningsmasse og den planlagte bygningsmassen. Dette
innebærer at man ikke har gått inn i alle bygningstekniske detaljer, men heller sett på verst
tenkelige scenario.
I denne studien ser vi kun på scenarier hvor det har oppstått brann og hvilke konsekvenser dette
kan få. Tilfellene hvor det oppstår en brann som slokkes tidlig uten stor spredning vurderes ikke
i denne studien, da disse tilfellene vil ha liten innvirkning på nabobygg. Imidlertid vurderes
branner som sprer seg og antenner store deler av ny eller eksisterende bygningsmasse.
Denne analysen vil gi et grunnlag for å si noe om hvilke scenarier som må håndteres og hvilke
konsekvensreduserende tiltak som bør iverksettes.
I denne typen risikovurderinger er én innfallsvinkel å sette opp et såkalt bowtie-diagram. I denne
sammenhengen vil et bowtie-diagram (se Figur 3-1) på venstre side vise mulige årsaker som kan
føre til brann og hvilke barrierer som er implementert for å forhindre en brann i å utvikle seg. På
høyre side vil diagrammet vise eventuelle konsekvensreduserende tiltak som er implementert, og
hvilke konsekvenser man kan få.

Figur 3-1

Bowtie-diagram. I senter har man den uønskede hendelsen (brann). Til venstre har
man mulige årsaker til brann og eventuelle barrierer som er implementert for å hindre
en brann i å utvikle seg. Til høyre har man eventuelle konsekvensreduserende tiltak,
og de faktiske konsekvensene man kan få.

I risikoscenariene beskrevet i kapittel 3.3 tar man utgangspunkt i at en brann har oppstått et eller
annet sted i kvartalet, og beskriver hvordan brannen kan spre seg og hvilke konsekvenser
hendelsesforløpet kan få. Dette vil tilsvare høyre halvdel av bowtie-diagrammet i Figur 3-1. Vi
har med andre ord ikke vurdert mulige brannårsaker, og eventuelle iverksatte tiltak for å hindre
at branner oppstår.
© RISE Research Institutes of Sweden
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3.1

Brannvesenets tilsynsrapporter

Brannvesenet har utført tilsyn ved mange av adressene i kvartalet, blant annet fordi byggene er
definert som særskilte brannobjekt eller faller inn under bestemmelsene for tett trehusbebyggelse
eller eldre murgård, såkalt 1890-gård 1.
Vi har hatt tilgang til tilsynsrapporter fra følgende adresser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olav Tryggvasons gate 15, datert 2016-02-17
Olav Tryggvasons gate 15, datert 2018-03-15
Olav Tryggvasons gate 17, datert 2018-03-19
Olav Tryggvasons gate 23, datert 2012-02-06
Olav Tryggvasons gate 27, datert 2017-12-06
Nordre gate 13, datert 2015-04-07
Thomas Angells gate 10, datert 2016-05-27
Thomas Angells gate 10B, datert 2014-09-23
Thomas Angells gate 10B, datert 2017-03-31
Thomas Angells gate 12B, datert 2017-11-02
Thomas Angells gate 12B, datert 2018-07-03
Thomas Angells gate 18, 2015-04-08

Nedenfor listes påpekte avvik i tilsynsrapportene.

1

•

Passive brannsikringstiltak
o Manglende dokumentasjon for kontroll av brannalarmanlegg
o Manglende branntetting / utette gjennomføringer
o Dør som skal holdes lukket ble holdt åpen av varestabel
o Uklare og manglende brannskiller
o Manglende dørlukkere hvor det er prosjektert med automatisk lukkende dører
o Brennbare overflater i portrom
o Ventilasjonsaggregat er ikke plassert i egen branncelle, men er plassert i
rømningsvei

•

Aktive brannsikringstiltak
o Slangeskap blokkert
o Manglende merking av brannalarmsentral og sprinklersentral
o Manglende kontroll av sprinkleranlegg
o Manglende servicerapport for frityrslokkeanlegg
o Arealer uten røykdeteksjon
o Manglende røykdetektorer

•

Organisatoriske brannsikringstiltak

Personlig kommunikasjon med Trøndelag brann- og redningstjeneste, 2019-01-30.
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o
o
o
o
o
o
o
o
•

Manglende dokumentasjon på egenkontroll
Manglende dokumentasjon på gjennomført brannøvelse
Utvendig lagring (startbrannkilde) utenfor rømningsvei
Manglende risikovurderinger
Rømningsveier er dårlig merket
Manglende orienteringsplaner
Manglende opplæring i bruk av brannalarmanlegg
Varer lagres for høyt oppunder taket, noe som hindrer sprinkleranleggets
funksjon

Tekniske tiltak
o Ikke-fungerende markeringslys
o Manglende/utilstrekkelige rømningsveier

Som det fremgår av listen over tilsynsrapportene vi har hatt tilgang til er rapportene datert mellom
september 2014 og juli 2018. Det vites ikke hvorvidt alle de påpekte avvikene er utbedret i
ettertid. Det presiseres i rapportene også at tilsynene er stikkprøvekontroller, og at det kan være
flere avvik som ikke er blitt avdekket.
Ingen av de gjennomgåtte tilsynsrapportene omhandler brannskiller mot nabobygg, så tilstanden
på disse er ukjent.

3.2

Befaring 5. februar 2019

Prosjektgruppen gjennomførte en befaring i Midtbykvartalen 2018-05-02 sammen med
representant for ECDE. Under befaringen ble det kartlagt i hvilke bygg det var montert
sprinkleranlegg og hvilke som var uten sprinkling. Kartleggingen er basert på visuelle
observasjoner i bygningsmassen som har fasade mot de omkringliggende gatene. Hvorvidt
bygningsmassen i senter av kvartalet er sprinklet er uvisst.

Tabell 3-1

Oversikt over i hvilke adresser i kvartalet det er installert sprinkleranlegg.

Adresse

Sprinklet (S) /
Ikke sprinklet
(IS)

Nordre gate 13, (Chantal)

IS

Thomas Angells gate 18 (Reimers)

IS

Thomas Angells gate 16 (Godt Brød Trondhjem)

S

Thomas Angells gate 14 (La Border)

S

Thomas Angells gate 12B (TAG)

IS

Thomas Angells gate 12 (Sjokoladebutikken)

IS
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Sprinklet (S) /
Ikke sprinklet
(IS)

Adresse
Thomas Angells gate 12 (Kondomeriet)

IS

Thomas Angells gate 10B (Shine)

IS

Thomas Angells gate 10B (Olivier&Co)

IS

Thomas Angells gate 10 (Reinskou)

S

Søndre gate 16 (Selbu Sparebank)

IS

Søndre gate Interoptik 18 (Interoptik)

S

Olav Tryggvasons gate 15 (Rema 1000)

S

Olav Tryggvasons gate (Ecco/Skoringen)

S

Olav Tryggvasons gate 19 (Livid Manufacturing)

IS

Olav Tryggvasons gate 21 (Johnny Love)

IS

Olav Tryggvasons gate 21 (Ara Frisør)

IS

Olav Tryggvasons gate 23 («Supportfirma»)

S

Olav Tryggvasons gate 27 (Oasis)

S

Olav Tryggvasons gate 27 (Deli de Luca)

S

Søndre gate

Thomas Angells gate

Figur 3-2

Oversikt over hvilke av adressene som er sprinklet. Blått indikerer bygninger med
sprinkleranlegg, rødt indikerer bygninger uten sprinkleranlegg. Hvorvidt
bygningsmassen i kjernen i kvartalet er sprinklet er ukjent (markert med grått). Kartet
er hentet fra Gulesider.no.
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3.3

Scenarier

For å avdekke potensielle risikoer med hensyn til brannspredning fra eksisterende bygningsmasse
til det planlagte bygget, er det identifisert en rekke scenarier som blir beskrevet i følgende kapitler.
I scenariene er det tatt utgangspunkt i at nybygget bygges med brannvegger mot tilstøtende
bygningsmasse. Videre er det antatt at man har trekledning på nybyggets fasade, utenpå vegger
av betong. Det er også tre og andre brennbare materialer i balkonger og takkonstruksjonen i 7. og
8. etasje. Trematerialer, også de som er behandlet med flammehemmere er å regne som brennbare
og vil ha begrensede evner å stå imot en brann. Grunnet krav til lysforhold i leilighetene i
nybygget vil det også være flere vinduer i brannveggene. Eksisterende bygningsmasse antas
uendret, men unntak av Olav Tryggvasons gate 23, som rives og erstattes av nytt bygg.

3.3.1

Brann i bygningsmasse mot vest

Bygningsmassen til vest består av adressene Olav Tryggvasons gate 27, Nordre gate 13 og 15,
Thomas Angells gate 14 – 18. Bygningene i denne delen av kvartalet er eldre trehus som ikke eies
av ECDE.
Ifølge tilsynsrapporter er det installert brannvarslingsanlegg i Nordre gate 13 og Olav
Tryggvasons gate 27. Hvorvidt brannvarslingsanleggene dekker alle deler av byggene, og om det
er installert brannvarslingsanlegg i de øvrige byggene, er uvisst.

Figur 3-3

Scenario med brann i bygningsmasse mot vest.

Flere av bygningene i denne delen av kvartalet er sprinklet (se Figur 3-2). Sprinkleranlegg vil
redusere risikoen for at en brann som oppstår i de sprinklete byggene vil kunne spre seg ut av
brannrommet og følgelig spre seg til nabobygninger.
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Nordre gate 13 og Thomas Angells gate 18 er imidlertid ikke sprinklet (se Figur 3-2). Dersom det
oppstår brann i disse bygningene vil det være en risiko for brannspredning til fasadens trekledning
og spredning til tak. Dersom brannen sprer seg opp over taket vil det være fare for spredning også
til de sprinklete byggene i denne delen av kvartalet.
Den branntekniske tilstanden til disse byggene er ikke kartlagt, men det er ikke usannsynlig at det
er sammenlignbare forhold mellom disse byggene og byggene i Nordre-kvartalet som brant 200212-07. Noen forhold som bidro til rask brannspredning var at det var åpent loft mellom de ulike
adressene, utettheter i konstruksjonene og mange ombygginger som kan ha ført til at det helhetlige
brannsikkerhetsfokuset ikke er tilstede [3]. Man må ta høyde for en tilsvarende brannutvikling i
denne delen av kvartalet som i Nordre-brannen. Et slikt scenario innebærer at store deler av denne
bygningsmassen kan stå i brann etter en viss tid. Man må også ta høyde for at vind fra vest vil
kunne øke branneksponeringen mot den nye bygningsmassen, både ved at flammene legger seg
nærmere bygningsmassen samt at brannspredning fasiliteres.
Det nye bygget vil ligge helt inntil eksisterende bygningsmasse. I og med at den nye
bygningsmassen vil ha forskriftsmessig brannmotstand i veggene som grenser mot eksisterende
bebyggelse, vil den største faren for brannspredning være i tilfellet hvor brann i eksisterende
bygningsmasse sprer seg til taket og derfra eksponerer nybygget for brann. I den delen av
brannveggen som strekker seg over eksisterende bygningsmasse vil det derimot være flere
vinduer, noe som vil svekke brannveggens integritet.
En brann i bygningsmassen til vest vil kunne gi stor påkjenning på det nye byggets fasade,
vinduer, balkonger og takterrasser. En slik påkjenning vil kunne antenne brennbare materialer og
gi vertikal brannspredning mot tak. I tillegg vil vinduene, som er et svakt punkt, etter hvert miste
sin integritet og føre til brannspredning inn i nybygget. Brann i bygningsmasse mot vest vil derfor
være et kritisk scenario.

3.3.2

Brann i bygningsmasse mot sør
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Figur 3-4

Scenario med brann i bygningsmasse mot sør. Flammen til venstre indikerer brann i
eldre murbygg, flammen i midten indikerer brann i murbygg av nyere dato mens
flammen til høyre indikerer brann i trehus.

I bygningsmassen som ligger mot Thomas Angells gate er det adressene Thomas Angells gate
10B, 12, 12B, 14 og 16 som ligger i nærhet til den planlagte bygningsmassen. Byggene på disse
adressene er både murbygg fra ulike tidsperioder og trehusbebyggelse. Byggene er derfor bygd
på forskjellig måte med hensyn til eksempelvis etasjeskillere, og har følgelig sannsynligvis ulike
brannsikkerhetsnivå og risikoer for brannspredning.
Per i dag er det kun trehusene indikert med flammen til høyre i Figur 3-4 som er sprinklet.
Risikoen for innvendig brannspredning til tak i disse byggene er derfor lavere enn eksempelvis
tilsvarende brannspredning i det eldre murbygget indikert med flammen til venstre i samme figur.
Av tilsynsrapportene vi har hatt tilgang til fremgår det at det er installert brannalarmanlegg i
Thomas Angells gate 10B og 12B. Hvorvidt det er installert brannalarmanlegg i de øvrige
byggene er ukjent.
Den nye bygningsmassen vil ligge helt inntil eksisterende bebyggelse. I og med at den nye
bygningsmassen vil ha forskriftsmessig brannmotstand i veggene som grenser mot eksisterende
bebyggelse, vil den største faren for brannspredning være i tilfellet hvor brann i eksisterende
bygningsmasse sprer seg til taket og derfra eksponerer nybygget for brann. I den delen av
brannveggen som strekker seg over eksisterende bygningsmasse vil det derimot være flere
vinduer. noe som vil svekke brannveggens integritet.
En brann i bygningsmassen mot sør vil kunne gi stor påkjenning på det nye byggets fasade og
vinduer. En slik påkjenning vil kunne antenne brennbare materialer og gi vertikal brannspredning
mot tak. I tillegg vil vinduene, som er et svakt punkt, etter hvert miste sin integritet og føre til
brannspredning inn i nybygget. Brann i bygningsmasse mot sør vil derfor være et kritisk scenario.

3.3.3

Brann i bygningsmasse til øst

Av bygningene som ligger øst for det planlagte bygget er det Thomas Angells gate 10B som vil
utgjøre den største trusselen med tanke på spredning av brann. Dette er en bygård oppført i mur,
og det er sannsynlig at etasjeskillerne er av tre og trebjelker. Byggets tekniske tilstand er ikke
kjent, men i fasade mot vest, det vil si mot det planlagte bygget, er det uklassifiserte vinduer.
Taket er av tre, kledd med skifer. Det planlagte bygget vil ikke ligge helt inntil Thomas Angells
gate 10B, men ha en avstand på 6-8 m (basert på kartmålinger).
Bygget er ikke sprinklet, men det er installert brannvarslingsanlegg med direktevarsling til 110sentral.
Dersom det oppstår brann i dette bygget vil det både være fare for spredning av brann gjennom
vinduer og opp til taket. En slik brann vil kunne generere varmestråling som kan antenne
brennbare materialer, både i fasade og på tak i de østlige delene av det planlagte bygget.
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Figur 3-5

Scenario med brann i bygningsmasse mot øst.

3.3.4

Brann i bygning mot nord

Bygningsmassen som ligger mot nord består av adressene Olav Tryggvasons gate 15 – 21. Dette
er eldre trehus, med unntak av Olav Tryggvasons gate 21 som er et eldre murbygg.

Figur 3-6

Scenario med brann i bygning langs Olav Tryggvasons gate. Flammen til venstre
indikerer brann i Olav Tryggvasons gate 17, mens flammen til høyre indikerer brann i
Olav Tryggvasons gate 21.

Murbygget har sannsynligvis etasjeskillere av tre og trebjelker og tretak tekket med blikk. Den
planlagte bygningsmassen vil ligge helt inntil murbygget, både inn mot bakgården (mot sør) og
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Olav Tryggvasons gate 23 (mot vest). Bygget er ikke sprinklet, men det er installert
brannalarmanlegg tilkoblet 110-sentral.
Dersom det oppstår brann i dette bygget vil det både være fare for spredning av brann gjennom
vinduer og opp til taket. En slik brann vil kunne generere varmestråling som kan antenne
brennbare materialer, både i fasade og på tak i delene av det planlagte bygget mot nord.
Av trebyggene i den nordre fasaden er det tregården i Olav Tryggvasons gate 17 som ligger
nærmest det planlagte bygget. Selv om det ikke vil ligge helt inntil nybygget, er ikke avstanden
større enn ca. 2,5 m (basert på kartmålinger). Den branntekniske tilstanden til denne tregården er
ikke kartlagt, men det er ikke usannsynlig at det er sammenlignbare forhold mellom dette bygget
og byggene i Nordre-kvartalet som brant 2002-12-07. Noen forhold som bidro til rask
brannspredning var at det var åpent loft mellom de ulike adressene, utettheter i konstruksjonene
og mange ombygginger som kan ha ført til at det helhetlige brannsikkerhetsfokuset ikke er tilstede
[3]. Selv om tregården er sprinklet og har brannalarmanlegg tilkoblet 110-sentral må man ta høyde
for en tilsvarende brannutvikling i denne delen av kvartalet som i Nordre-brannen. Et slikt
scenario innebærer at store deler av bygningsmassen øst for Olav Tryggvasons gate 17 kan stå i
brann etter en viss tid. Man må også ta høyde for at vind fra nord/øst vil kunne øke
branneksponeringen mot den nye bygningsmassen.
I og med at den nye bygningsmassen vil ha forskriftsmessig brannmotstand i veggene som grenser
mot eksisterende bebyggelse, vil den største faren for brannspredning være i tilfellet hvor brann i
eksisterende bygningsmasse sprer seg til taket og derfra eksponerer nybygget for brann. I den
delen av brannveggen som strekker seg over eksisterende bygningsmasse vil det derimot være
flere vinduer, noe som vil svekke brannveggens integritet.
En brann i bygningsmassen mot nord vil kunne gi stor påkjenning på det nye byggets fasade,
vinduer, balkonger og takterrasser. En slik påkjenning vil kunne antenne brennbare materialer og
gi vertikal brannspredning mot tak. I tillegg vil vinduene, som er et svakt punkt, etter hvert miste
sin integritet og føre til brannspredning inn i nybygget.

3.3.5

Brann i bygg i bakgården

I bakgården i Midtbykvartalet ligger det et eldre murbygg (del av Olav Tryggvasons gate 19) på
fire etasjer pluss loft. Det er sannsynlig at etasjeskillerne er av tre og trebjelker. Taket er
sannsynligvis av tre, kledd med takstein. Vi har ingen informasjon om byggets branntekniske
tilstand.
Det er ukjent hvorvidt bygget er sprinklet og om det er brannalarm i bygget.
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Figur 3-7 Scenario med brann i bygning i bakgården.

Dersom det oppstår brann i dette bygget er et mulig scenario at brannen sprer seg til taket. Den
nye bygningsmassen vil ligge helt inntil det eksisterende bygget, og omslutte det på østre, søndre
og vestre side. Disse delene av den nye bygningsmassen vil ha henholdsvis seks, åtte og sju
etasjer, med mange vinduer og noen balkonger. I og med at den nye bygningsmassen vil ha
forskriftsmessig brannmotstand i veggene som grenser mot eksisterende bebyggelse, vil den
største faren for brannspredning være i tilfellet hvor brann i eksisterende bygningsmasse sprer seg
til taket og derfra eksponerer nybygget for brann. I den delen av brannveggen som strekker seg
over eksisterende bygningsmasse vil det derimot være flere vinduer, noe som vil svekke
brannveggens integritet.
En brann i murbygget vil kunne gi stor påkjenning på det nye byggets fasade, vinduer, balkonger
og takterrasser. En slik påkjenning vil kunne antenne brennbare materialer og gi vertikal
brannspredning mot tak. I tillegg vil vinduene, som er svake punker, etter hvert miste sin integritet
og føre til brannspredning inn i nybygget.

3.3.6

Brann i bakgård

I en bakgård kan det tidvis være mye brennbart materiale, eksempelvis søppeldunker, biler etc.
Slik vi ser det er den største risikoen forbundet med brann i dette området spredning til
omkringliggende bebyggelse (se kapittel 3.3.4).
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Figur 3-8

Scenario med brann i bakgård.

3.3.7

Brann i nybygg

Den planlagte bygningsmassen vil benyttes til både nærings- og boformål, det vil derfor være en
risiko for at det skal oppstå brann i bygningsmassen. Det nye bygget vil følge kravene til
brannsikkerhet som gis i TEK 17, herunder krav til automatiske slokkeanlegg (sprinkler). Dermed
vil konsekvensene av en brann i de aller fleste tilfellene være små. Unntaket er i situasjoner hvor
sprinkleranlegget av ulike årsaker ikke fungerer. Dette kan være på grunn av defekt dyse eller at
vanntilførselen til anlegget er stengt. Se kapittel 3.3.8.

Figur 3-9

Scenario med brann i nybygg.
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Dersom anlegget ikke utløses på grunn av defekt dyse vil brannen kunne vokse og spre seg, men
sannsynligvis vil brannen kontrolleres når den når neste dyse.
Et annet scenario er hvis den defekte dysen befinner seg i et rom med et vindu. En slik hendelse
kan føre til stor belastning på vinduet. Dersom vinduet er plassert i en brannvegg på grunn av kort
avstand til nabobygg, vil vinduet ha en viss brannmotstand, slik at det kan motstå brannen til
brannen blir håndtert av manuell innsats. Dersom brannen skulle spre seg ut av vinduet til
nybyggets fasade vil sjansen for spredning eksisterende bebyggelse i mange tilfeller være liten, i
og med at brannen vil være på et høyere nivå enn eksisterende bebyggelse, men det vil alltid være
mulighet for spredning av brann via flyvende/fallende partikler.

3.3.8

Sprinklersvikt

Selv om et bygg er sprinklet kan det være en liten risiko for at sprinkleranlegget av ulike årsaker
ikke fungerer. Dette kan eksempelvis skyldes feil på sprinklerdyse eller at anlegget av ulike
årsaker er koblet ut.
I de foregående scenariobeskrivelsene har vi beskrevet tilfeller hvor branner sprer seg til tak og
videre i tilliggende bygningsmasse på utsiden. I så måte har vi ikke tatt særlig hensyn til hvorvidt
byggene er sprinklet eller ei og mener derfor at scenarioene tar høyde for ikke-fungerende
sprinkleranlegg.
Det kan være flere årsaker til at et sprinkleranlegg ikke fungerer som det skal, og det kan gi utslag
i at én eller flere dyser ikke løser ut, eller at anlegget ikke løser ut i det hele tatt. I tilfellet hvor én
eller flere dyser ikke løser vil brannen kunne vokse seg større før sprinkleranlegget til slutt løser
ut. Dette trenger ikke ha noen konsekvenser utover større lokalt skadebilde i områdene med de
defekte dysene, men det kan like gjerne hende at brannen vokser seg såpass kraftig at
sprinkleranlegget, når det først løser ut, ikke har tilstrekkelig kapasitet til å kontrollere eller slokke
brannen [4]. Dette vil øke sjansen for at brannen sprer seg ut av bygget og blir ett av scenariene
tidligere beskrevet.
Sprinkleranleggs pålitelig er nærmere behandlet i kapittel 4.5.

3.3.9

Brannvesenets angrepsvei

Portalen gjennom Olav Tryggvason gate 21 og 17 vil kunne fungere som angrepsvei for
brannvesenet ved en brann i nybygget. Dersom det oppstår en brann i noen av disse bygningene
samtidig som en brann i nybygget vil brannvesenets atkomst til bakgården bli begrenset. Adkomst
til bakgården må da skje fra Thomas Angells gate. Nr. 17 er ikke eid av ECDE og det må påregnes
at adkomsten gjennom denne portalen ikke er mulig.
Brannvesenets mulighet til å benytte høyderedskap for å bekjempe brannen i bygningsmassen
mot vest vil ikke endres som følge av nybygget. Derimot kan det bli utfordrende å hindre
brannspredning til nybygget.
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3.3.10 Rømningsveier
På grunn av at brannvesenet ikke kan benytte høyderedskap for evakuering vil rømningsvei fra
alle etasjer måtte foregå gjennom bygningen, trapperom, og ut. Nybygget har ingen egne utganger
direkte til gatene utenfor, men rømning vil kunne foregå via tverrforbindelser til Thomas Angells
gate (ved nr. 12 og 14) og via portalene gjennom Olav Tryggvasons gate 17 og 21. Noen av disse
veiene vil også kunne fungere som angrepsvei for brannvesenet slik at disse funksjonene kan
komme i konflikt.
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4

Litteraturstudium

For å kartlegge forskningsfronten med hensyn til vannbaserte slokkesystemer for utendørs bruk
er det gjennomført et litteraturstudium. Det er blitt søkt i vitenskapelige databaser og relevante
fagmiljø har blitt kontaktet. Litteraturstudien viser at det er relativt få publiserte artikler innenfor
temaet.
Dette kapittelet er delt inn i to underkapitler som omhandler henholdsvis bruk av tradisjonelle
sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg for utvendig beskyttelse og bruk av mobile systemer
(eksempelvis vannkanoner) som kan sikte seg inn mot brannen og utføre målrettet slokkeinnsats.

4.1

Faste slokkeanlegg

4.1.1

Fasadesprinkler

Å sprinkle hele, eller deler av, fasader er et tiltak som har til hensikt å beskytte en fasade mot
brannspredning fra nærliggende bebyggelse, eller å dempe eller slokke en brann i fasaden [5].
Dette er imidlertid et tiltak som benyttes i relativt liten grad, noe som synes å være på grunn av
manglende dokumentasjon av slike anleggs effekt samt mangelfulle retningslinjer for hvordan
slike anlegg skal utføres [6].
I sin masteroppgave studerte Garten bruk av fasadesprinkleranlegg som et risikoreduserende tiltak
mot brannspredning i tett trehusbebyggelse under vindfulle forhold [7]. Med bakgrunn i
litteraturstudie og gjennomførte brannsimuleringer (utført i FDS2) gir hun anbefalinger til
hvordan identifiserte utfordringer kan håndteres.
De utførte simuleringene studerer brannspredning mellom bygninger ved å måle blant annet
temperaturøkning og eksponering for varmefluks på nabobyggets fasade under ulike vindforhold
og bruk av fasadesprinkler. Det tenkte scenariet er at brann oppstår i et rom med dimensjoner 5
m × 5 m og takhøyde på 2,4 m. I yttervegg mot nabobygning er det plassert en 1 m bred dør med
høyde på 2 m. I ett scenario er det også inkludert to vinduer i en av de andre veggene for å
undersøke vindens effekt på oksygentilførselen til brannen. Brannkilden er polyuretanskum og
bygningenes fasader er kledd med furuplank.
Nabobyggets fasade er beskyttet med en sprinklerdyse, lokalisert vis á vis døråpningen, på toppen
av veggen i andre etasje.
Det ble gjennomført totalt 16 simuleringer, hvorav sprinkler var tilstede i halvparten av tilfellene.
Øvrige parametere som ble undersøkt var vindhastighet (0 m/s, 2,7 m/s, 7,8 m/s og 12,9 m/s) og
antall fasadeåpninger (én eller tre) i brannrommet.
Simuleringene viste at både vinden og antall åpninger i fasaden til brannrommet påvirker hvordan
brannen utvikler seg og hvor stor del av forbrenningen som skjer utenfor rommet. Dette vil igjen
påvirke hvilke varmeflukser motstående vegg blir utsatt for. Simuleringene viste også at
fasadesprinkler kan ha god effekt mot påvirkning av varmefluks og temperaturøkning på
nabobygg, og at tiltaket kan fungere godt for å hindre brannspredning. Den største reduksjonen i
2

Fire Dynamics Simulator – National Institute of Standards and Technology, USA.
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varmefluks på grunn av bruk av fasadesprinkler som ble observert var 267 kW/m2, og størst
forskjell i temperaturøkning på nabobyggets fasade var ca. 100 °C. Garten påpeker imidlertid at
fasadesprinklerens effekt vil påvirkes i negativ retning med økende vindhastighet fordi
vanndråpene vil blåses vekk. Simuleringene utført i denne studien er imidlertid, som alle
simuleringer, heftet med modelleringsusikkerheter og forenklinger. I tillegg mangler det relevante
branntester i tilstrekkelig skala som underbygger simuleringene.
Videre peker studien på flere forhold som kan gjøre bruk av fasadesprinkler utfordrende.
•

•

•

•

Vannforsyning
o Et sprinkleranlegg vil kunne kreve god vannforsyning, og man må forsikre seg
om at det er tilstrekkelig kapasitet på vannforsyningen i området
fasadesprinkleranlegget planlegges brukt. Dette er et større problem på mindre
steder og i rurale områder enn i de større byene.
Frost
o Sprinkleranlegget må prosjekteres på en slik måte at frost ikke påvirker anleggets
funksjon. Dette kan løses ved å benytte tørre anlegg, trykksatte anlegg med
luft/nitrogen eller vann iblandet frostvæske, eller manuelle anlegg som
brannvesenet kobler seg på ved adkomst.
Deteksjon av brann
o Dersom anlegget utstyres med sprinklerhoder med bulber som utløser automatisk
pga. økt temperatur vil brannen vokse seg relativt stor før anlegget aktiveres.
Bruk av deteksjonsløsninger, som eksempel flammedetektorer, vil kunne
aktivere anlegget på et tidligere tidspunkt og dermed redusere skadeomfanget.
Brannens oppdriftskrefter
o For at vanndråpene fra sprinklerdysene skal nå brannsonen, må de være såpass
store og ha såpass høy hastighet at de ikke fordamper før de når så langt. En
alternativ til å slokke brannen, som også er strategi som benyttes i større grad,
kan være å væte fasaden og på den måten hindre brannspredning.

Bialas [8] gjennomfører i sin masteroppgave en teoretisk undersøkelse av fenomenet med frysing
av vann i sprinklerør ved aktivering i lave omgivelsestemperaturer. Ved aktivering av et
sprinkleranlegg i kaldt klima antas vann å måtte gå en betydelig distanse gjennom et avkjølt
rørstrekk fram til dysene, og motivasjonen for oppgaven var å undersøke hvorvidt vannet kan
komme til å fryse før det når fram til dysene.
Resultatet av arbeidet viste at et sprinklersystem som aktiveres kan oppleve fullstendig blokkering
på to karakteristiske måter; enten på grunn av dendritisk (iskrystaller) eller (mer usannsynlig)
ringformet isvekst på innsiden av røret. Den dendritiske isdannelsesmodusen er karakteristisk for
relativt moderate kuldegrader i nærheten av 0 °C og er forbundet med rask kjøling av vannet som
fører til plutselig sørpedannelse. På den annen side er ringformede isvekstmodusen karakteristisk
for lavere temperaturer, hvor det dannes et isskall ved rørveggen umiddelbart når røret kommer i
kontakt med vann. Islaget blir etter hvert smeltet bort på oppstrømsiden etter hvert som vannet
gradvis blir varmere.
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Figur 4-1

Eksempel som viser bruk av sprinkleranlegg for å beskytte tak og fasade på svensk
trekirke. Bildet er hentet fra [9].

I rapporten «An overview of fire protection of Swedish wooden churches» [9] sammenfatter
Arvidson erfaringer fra bruk av automatiske slokkeanlegg (sprinkler- og vanntåkeanlegg) som
brannsikringstiltak i Norden, og med spesielt fokus på bruk av sprinkleranlegg for å beskytte
svenske trekirker, se Figur 4-1. Rapporten oppsummerer tidligere studier, og gir en gjennomgang
av 17 kirkebranner og presenterer en case-studie med seks kirker hvor slokkesystemer er installert
og indentifiserer hvor det er behov for mer forskning. Rapporten omhandler både innvendige og
utvendige slokkeanlegg, men kun informasjon som er relevant for utvendige slokkeanlegg er
gjengitt i denne rapporten.
Slokkeanleggene for beskyttelse av tak og fasader som omtales av Arvidson er tørre system. Det
innebærer at det ikke er ført vann fram til dysene i normaltilstand, men at rørene er tørre. Ved
deteksjon av brann (ved bruk av branndeteksjonssystem) aktiveres anlegget og vann føres fram
til dysene. Dette er et konsept som benyttes i områder hvor det er fare for frost. Et alternativ ville
vært å ha rør trykksatt med vann tilsatt frostvæske. At rørene er tørre før branndeteksjon innebærer
en viss forsinkelse i slokkeinnsatsen, da vannet må fylle rørsystemet fra kontrollventilen, og i
noen tilfeller fordi en brannvannpumpe må starte opp først.
Bruk av tørre rørsystem innebærer også at anlegget er designet med en eller flere seksjoner, som
utløses avhengig av hvor brannen detekteres. Dersom seksjonene er store, eller flere seksjoner
aktiveres samtidig, vil anlegget kunne kreve store vannmengder.
Rapporten peker på at sprinklerrør langs en fasade kan være vanskelig å skjule, spesielt hvis
fasaden er så høy at det er behov for sprinklerdyser i flere høyder. Med hensyn til estetikk kan det
være ønskelig å benytte mindre rørdimensjoner, noe som igjen motiverer til å benytte
vanntåkeanlegg i stedet for sprinkleranlegg. På en annen side vil et vanntåkeanlegg gjerne kreve
bruk av brannvannpumper, som igjen krever tilrettelegging for et visst strømforbruk. Alternativt

© RISE Research Institutes of Sweden

31

kan man legge store deler av rørsystemet inn i bygningen med gjennomføring gjennom vegg til
hver enkelt dyse.
Det oppgis at enkelte ad hoc-forsøk (utført av UltraFog) har vist at vanntåkeanlegg kan gi god
brannbeskyttelse av trefasader, men det er ikke oppgitt informasjon om hva slags brann det er
snakk om. Videre påpekes det at det ikke er utført noen systematisk forskning på temaet.
Rapporten peker på at fremtidig forskning bør legge vekt på storskala brannforsøk med følgende
parametervariasjoner:
•
•
•
•

Fasadehøyde
Type kledning
Vindpåvirkning
Type system (wet-pipe, dry-pipe, pre-action eller deluge)

COWI gjennomførte i 2018 en studie for Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)
hvor man blant annet så på mulighetene for å benytte ulike deteksjonsløsninger i kombinasjon
med slokkeanlegg for å beskytte kirkefasader [10]. Hensikten med studien var å kartlegge hvilke
systemer som er best egnet for å beskytte kirkene mot påsatt brann. Systemene ble vurdert med
hensyn til slokkeeffekt, grad av inngrep i bygningskonstruksjonen, estetikk og grad av
sekundærskader.
Både sprinkleranlegg, lavtrykk vanntåkeanlegg og robotdyser (dyser som detekterer, sikter og
slokker automatisk) ble testet. Brannkilden besto av en pallestabel, som ble antent av et kar med
brennende heptan plassert under pallene. Dette innebærer at startbrannen var relativt liten, men
vokste seg større i tiden før slokkesystemet ble aktivert. I tilfellene hvor slokkesystemet ble
aktivert av flammedetektorer rakk ikke flammene å vokse seg store før de ble slått ned eller
slokket. Den simulerte kirkeveggen var syv meter høy og kledd med trepanel.
I testene med sprinkleranlegg ble slokkesystemet aktivert manuelt ut ifra flammehøyde som i
andre forsøk hadde vist seg å utløse dyser med glassbulb. I de øvrige testene (med vanntåkeanlegg
og robotdyser) ble slokkesystemene aktivert av flammedetektor.
Det ble gjennomført to forsøk med sprinkleranlegg, to med lavtrykksvanntåkeanlegg og ett forsøk
med robotdyse. Tabell 4-1 oppsummerer resultatene fra testene. Brannen ble slokket i alle testene,
bortsett fra den ene testen med sprinkleranlegg, hvor brannen ble kontrollert slik at temperaturen
oppunder takutstikk holdt seg under 50 °C.
Sprinkleranlegget greide å slokke brann i slett vegg, mens en brann i et utvendig hjørne kun ble
kontrollert. Rapporten påpeker at i sistnevnte tilfelle var trekledningen (28 mm tykk)
gjennombrent, og at brannen hadde kunnet spre seg inn i konstruksjonen.
Vanntåkeanlegget ble aktivert av flammedetektorer og greide å slokke brannene med mindre enn
halve vannmengden som ble benyttet i sprinklertesten.
Rapporten konkluderer med at det mest effektive systemet for å slokke brann i tidlig fase i
utvendig fasade var robotdysene. Det påpekes imidlertid at robotdysen brukte 60 % mer vann enn
de tre sprinklerdysene i testene med sprinkleranlegg.
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Tabell 4-1
System

Resultater fra tester med utvendige slokkesystem for beskyttelse av kirkefasade [10].
Antall dyser

Vætet
område

Vanntrykk

Tid til
aktivering

Tid til
slokking

Forkullet
område

[m2]

[bar]

[mm:ss]

[mm:ss]

[m2]

Sprinkler

3

~120

6

03:45

05:00

1

Sprinkler

3

~120

6

02:15

Kun kontroll

3

Vanntåke

3

~120

3

00:12

03:15

<1

Vanntåke

3

~120

3

00:15

01:05

<1

Robotdyse

1

~15

5

01:25

03:50

4

4.1.2

Vannvegg (vanngardin)

En vannvegg (også kjent som vanngardin) er en vertikal barriere som skal hindre brannspredning3.
Disse brukes ofte i områder som alternativ til seksjoneringsvegg, eller til beskyttelse av personer
mot varmestråling i områder hvor det ikke er mulig eller hensiktsmessig å sette opp andre former
for skjerming Vannvegger utføres ofte som et horisontalt rør med én eller flere sprinklerhoder
montert på røret i rørets lengderetning. Dysene har et spraymønster som skaper en «vegg». Dette
vil være nokså likt et fasadesprinkleranlegg, men forskjellen vil være at mens fasadesprinkleren
væter og kjøler veggoverflaten, vil vanndråpene i en vannvegg absorbere og spre varmestråling
fra en brann [11], og dermed redusere oppvarming av materialer på den andre siden av
vannveggen.
Vannvegger kan ha forskjellige dråpestørrelser og spraymønstre, avhengig av type dyse som
benyttes (vanntåkedyser eller sprinklerdyser), vanntrykk og strømningsrate. Uavhengig av disse
parameterne vil vannsprayen være ikke-uniform, noe som innebærer at det vil være en ulik
fordeling av dråpene under dysene. Dette er eksemplifisert i referanse [12], hvor den største
massefluksen befinner seg rett under dysen, med avtagende massefluks med økende avstand til
dysen.
Som navnet indikerer produserer vanntåkedyser mindre dråper enn vanlige sprinklerdyser. I
tillegg påvirker vanntrykket dråpestørrelsen. Økende trykk vil kunne gi mindre dråper. Dråpenes
størrelse påvirker i stor grad vannveggens effekt med tanke på å skjerme mot varmestråling. Flere
studier peker på at mindre dråper absorberer varmestråling bedre enn større dråper [13–15]. Én
av grunnene til dette kan være at mindre dråper svever lengre på grunn av oppdriftskrefter
sammenlignet med større dråper som faller til bakken, og på den måten er lengre mottagelig for
varmestråling [13]. Dette medfører at man trenger færre mindre dråper, sammenlignet med større
dråper, for å oppnå samme grad av strålingsabsorbsjon og -transmisjon [11].
Vannets strømningsrate er også utpekt som en parameter som kan påvirke vannveggens effekt.
Flere studier peker på at økt strømningsrate gir økt absorbsjon og mindre transmisjon av
varmestråling [11,12,14,16]. En annen studie påpeker imidlertid at det ikke er noe lineær
sammenheng mellom strømningsrate og strålingsdempning, fordi en økt strømningsrate gjør at
3

Ref: Kollegiet for brannfaglig terminologi, www.kbt.no.
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dråpene oppholder seg kortere i lufta, og at effekten på strålingsdempning derfor er begrenset
[13].
Et par studier har også undersøkt om man kan benytte vannvegger for å hindre spredning av røyk
og gasser. Det har imidlertid vist seg at vannvegger ikke har noen særlig hindrende effekt på røyk.
Det viste seg også at konsentrasjonen av CO var noenlunde lik på begge sider av vannveggen.
[14,17]
Mange studier har vist at vannvegger er et effektivt tiltak for å dempe varmestråling fra en brann
eller varmt objekt til et annet objekt [11,12,14,15,17]. I hvilken grad vannvegger demper
varmestrålingen avhenger av parametere som type dyse, dråpestørrelser vannstrømningsrate etc.
For ulike sprinklerdyser rapporteres det om en strålingsdemping på 68 – 76 % [17] og 60 – 80 %
[14]. For vanntåkedyse rapporteres det om strålingsdemping på 88 % [15].
Felles for studiene som er utført på vannvegger er at brannene i forsøkene har vært relativt små.
Det er derfor uvisst hvor representative resultatene er for større branner.

4.1.3

Beskyttelse av vinduer

Kim et al. studerte effekten av sprinklerbeskyttelse av vinduer med tanke på spredning av brann
fra rom til utvendig fasade [18]. I studien ble det blant annet gjennomført tester som skulle
simulere spredning av brann fra en underliggende etasje og opp langs utvendig fasade.
Et vindu montert i en vegg ble utsatt for flammer fra propanbrenner. Propanbrenneren var en
samlestokk med 18 hull med 17 mm diameter (heretter kalt scenario A), se Figur 4-2.
Propanbrennerne ble plassert slik at den ga realistiske strålingsnivå mot vinduet.

© RISE Research Institutes of Sweden

34

Figur 4-2

Testoppsett for å simulere spredning av brann fra underliggende etasje til utvendig
fasade.

Sprinklerdyser ble montert over vinduene på enten ueksponert side, eksponert side eller på begge
sider. I de fleste testene lot man sprinklerdysene løse ut automatisk, mens de i enkelte tester ble
aktivert manuelt for å simulere tilfellet med detektorutløste dyser samt for å undersøke effekten
av forsinket dyseutløsning.
Resultatene fra studien viste at det er to viktige faktorer for at sprinkleranlegget skal lykkes med
å beskytte vinduet: tidlig utløsning og tilstrekkelige mengder vann på vinduet. Det er viktig at
sprinklerdysen utløses såpass tidlig at temperaturen i vinduet ikke har blitt for høy, slik at det
knuses når det brått avkjøles av kaldt vann.
Dette samsvarer også med en tidligere studie utført av Kim og Lougheed [19] som viste at det er
viktig at sprinklerdysen som skal beskytte vinduet utløses så tidlig at vinduet ikke utsettes for så
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mye varme at det knuses, eller at vinduet blir varmet opp såpass at det knuses pga. termisk stress
når sprinklerdysen endelig utløses og avkjøler vinduet. En større brann vil sannsynligvis utløse
sprinklerdysen før vinduet knuses, mens en mindre flamme i nærheten av vinduet vil kunne gi
lokale påkjenninger slik at vinduet knuses før dysen utløses. I alle tilfeller er det viktig at
sprinklerdysen utløses før glasset når sin kritiske temperatur (temperatur hvor rask avkjøling fører
til at glasset knuses), som for varmeherdet glass er 150 – 165 °C, for herdet glass er 200 °C og
vanlig glass 80 – 90 °C. Dette medfører at vanlig glass er lite egnet da glasset raskt kan nå kritisk
temperatur før sprinklerdysen utløses.
Det ble gjennomført 13 tester, hvorav to tester var med sprinklerdyse på eksponert side (vindu
intakt i begge tester), to tester med dyser på både ueksponert og eksponert side (vindu sprakk i én
test, men dette var en test med ikke-herdet glass), og ni tester med dyse kun på ueksponert side
(vindu sprakk i fire av testene). Vinduene som ikke sprakk holdt i 60 minutter før testen ble
avsluttet.
Artikkelen påpeker at det er viktig at hele vindusflaten blir vætet for å unngå termiske spenninger
i glasset. Større vindusflater må av denne grunnen dekkes av flere dyser. Dersom man introduserer
flere dyser må man imidlertid være klar over at utløsning av den første dysen kan forsinke
utløsningen av de andre dysene. [18,20]
Shao et al. [21] undersøkte effekten av å henholdsvis danne en vannfilm på branneksponert side
av vinduet og å påføre vann med sprinklerdyser på større vindusflater. Vinduet besto av to felt
med brannglass plassert ved siden av hverandre (med kun en fuge med brannsilikon i mellom),
slik at vinduets totale størrelse var 4,5 m × 3,4 m (b × h). I studien konkluderer de med at både
vannfilm og sprinklerdyser kan brukes for å hindre at brannglass smelter eller sprekker, eller at
silikonfugen smelter eller deformes, som følge av brannen. Under forsøkene ble det målt
overflatetemperaturer på vinduets ueksponerte side. Som referanse ble det målt ca. 280 °C i
forsøkene uten vannpåføring, mens det i forsøkene med vannfilm og sprinklerdyser ble målt
henholdsvis ca. 40 °C og 55 °C. [21]

4.2

Dynamiske slokkeanlegg

Med dynamiske slokkeanlegg menes slokkeanlegg som kan ha bevegelige vanndyser, som kan
rette seg inn mot brannen for å utøve målrettet slokkeinnsats. Dette er i motsetning til «faste
slokkeanlegg» som omhandles i forrige kapittel, som har helt låst posisjon og orientering. Under
kategorien dynamiske slokkeanlegg finner man vannkanoner som enten beveger seg i rommet
og/eller endrer orientering.
Et konsept som omfatter både automatisk deteksjon og slokkeinnsats med vannkanon ble foreslått
av Chen et al. [22] og realisert og testet av Xin et al. [23]. Systemet består av en flammedetektor,
som er montert på veggen og overvåker hele det beskyttede området. Detektoren registrerer
flammer, men den kan imidlertid ikke lokalisere flammene i rommet. Deteksjonssignalet går til
en kontrollenhet, som styrer vannkanonen og mottar signaler fra en flammesøker (engelsk: fire
scanner) som er montert på vannkanonen. Flammesøkeren skal finne ut hvor brannen er. Signalet
fra brannsøkeren går tilbake til kontrollenheten som til slutt sikter inn vannkanonen og iverksetter
vannpåføringen.

© RISE Research Institutes of Sweden

36

Vannkanoner kan typisk justere hvor vid vannstrålen skal være. Dette påvirker imidlertid
kanonens kastelengde. En samlet stråle når lengre enn en vid stråle. Avhengig av avstanden til
brannen kan det derfor hende at strålen ikke dekker et tilstrekkelig stort område til å dempe
brannen. I slike tilfeller, eller i tilfeller hvor brannen øker i utbredelse, kan det derfor være
nødvendig at kanonen sveiper fram og tilbake og væter et større område. [23]
I studien ble det gjennomført to typer tester: responstester for å undersøke systemets responstid
og slokketester for å undersøke systemets slokkeeffekt. Det ble også gjennomført to typer
responstester: i den ene typen var det fri sikt mellom flammedetektoren (og flammesøkeren) og
brannen (Figur 4-3a), mens brannen i den andre typen i starten var skjult (Figur 4-3b).
Vannkanonen var plassert 15,2 m eller 30,4 m unna brannkilden i responstestene, mens den i
slokketestene var plassert 4,6 m eller 7,3 m fra brannen.

a)
Figur 4-3

b)

Figurene viser hvordan slokkesystemet (øverst i høyre hjørne) ble plassert i forhold til
brannen (nederste i venstre hjørne) i de to konfiguarsjonene som ble testet i
slokketestene. Det røde krysset angir antennelsespunkt.

Vannkanonsystemet reagerte raskere enn automatiske sprinkleranlegg når vannkanonen ble
plassert på 15 m høyde, selv når detektorene ikke hadde fri sikt til brannen. Brannens størrelse
ved tidspunktet vannpåføringen startet var mye mindre enn ved tilsvarende tester med
sprinkleranlegg, rapportert i [24,25]. Systemet greide også å kontrollere brannen fra en avstand
på 15 m og 24 m når brannkilden var plassert som vist i Figur 4-3a, men det greide ikke å
kontrollere brannen i tilfellet vist i Figur 4-3b.
I en artikkel fra 2010 presenterer Yuan et konsept for automatisk branndeteksjon og -slokking.
Systemet benytter en algoritme som basert på analyserer av bilder fra overvåkningskamera skal
kunne detektere en brann, samt bestemme hvor i rommet brannen er. Systemet bruker denne
informasjonen til å styre en bevegelig vannkanon som slokker brannen. Artikkelen har mest fokus
på deteksjonsmodulen av systemet, og mindre fokus på vannkanonen. Vannkanonens
slokkeeffekt er ikke dokumentert.
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4.3

Skum

Det vanligste tilsetningsstoffet er et skumkonsentrat som blandet med vann gir skum. Skum har
en rekke egenskaper som er fordelaktige med tanke på å slokke en brann. Skummet reduserer
overflatespenningen til vannet, noe som gjør at det fukter bedre. I tillegg har skum økt viskositet
slik at det ikke så lett renner vekk. Når skummet forblir på overflater hindrer det at pyrolysegasser
antennes, samtidig som det hindrer varmestråling fra brannen til overflaten [26].
Skum blir delt opp i 3 grupper ut fra hvor mye skumblandingen ekspanderer:
•
•
•

Lavekspansjonsskum, eller tungtskum, som ekspanderer opptil 20 ganger
Mediumsekspansjonsskum som ekspanderer mellom 20 og 200 ganger
Høyekspansjonsskum, eller lettskum, som ekspanderer mellom 200 og 2000 ganger

Lettskum brukes ofte for å fylle opp hele rom, mens de andre typene brukes mer i manuelle
innsatsmetoder.
Tidligere studier viser at innblanding av skum kan medføre følgende ulemper og fordeler [27–
29]:
Fordeler:
• Skum bryter ned overflatespenningen til vannet, slik at det fukter bedre. I tillegg kleber
skum bedre til overflater enn hva vann gjør, og har dermed en bedre kjølende effekt.
• Tildekking av en overflate med skum gir beskyttelse mot stråling.
• Det er mindre sannsynlighet for reantenning fordi overflater effektivt kjøles ned, og et
beskyttende lag med skum skjermer for stråling.
Ulemper:
• Skumstrålen gir ikke den samme beskyttelsen mot en flammefront som det vann fra et
strålerør kan gi.
• En skumstråle har mindre kastelengde enn vann.
• Ved bruk av skum, kan tekniske undersøkelser i etterkant av brannen først
gjennomføres når skummet har gått i oppløsning.
• Skum kan gjøre gulv glatte.
• Mange typer B-skum inneholder miljøskadelige fluorforbindelser.
I tillegg finnes det flere systemer med trykkluftskum (CAFS fra engelsk compressed airfoam
systems). I trykkluftskum-systemer lages skummet ved at trykkluft blandes inn, og at selve
skummet blir ført gjennom slangene, mens for tradisjonelt skum er det kun blandingen av
skumtilsats og vann som går gjennom slangene, og luften blir blandet inn ved utløpet. Tradisjonelt
har skum vært brukt mot væskebranner, men det har blitt mer og mer vanlig å bruke skum ved
bekjempelse av brann i trematerialer også. Enkelte forsøk har vist at forskjellen i slokkeeffekt
mellom skum kontra bare vann er minimal, men skum vil dekke til det brennbare materialet på
en bedre måte, og hindre eller forlenge tiden til reantennelse. Det er behov for bedre
dokumentasjon av slokkeeffekten for flere skumsystemer [30,31].
Under brannen i Lærdal i 2014 ble det eksempelvis benyttet skum fra Haukåsen flyplass. En
skumbil utstyrt med 400 liter skumvæske av typen Moussol FF 3/6 som er et tungtskum [32].
Etter at skumvæsken var brukt opp, fortsatte innsatsen med bilen med kun vann som
slokkemiddel. Skummet kleber seg godt til bygninger, og ble brukt for å dekke til vegger og tak
for å hindre at brannen spredte seg. Det antas at brannpåkjenningen på de fleste av husene som
ble skumlagt var moderat. Skumleggingen har derfor hatt størst effekt med hensyn til å forhindre
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antennelse ved flyvebranner, mens eksponeringen for varmestråling på husene har vært lav, og de
har trolig ikke vært utsatt for direkte flammepåkjenning. [33]
I den senere tiden har det vært fokus på innvirkningen av skum på helse og miljø. Flere skumtyper
har blitt forbudt fordi det har vist seg at de ikke brytes ned i naturen, og de kan ha negativ effekt
på mennesker, dyr og natur. Det har da dukket opp flere nye miljøvennlige skumtyper på
markedet, og hvor god effekten på disse er i forhold til eldre skumtyper, er ikke dokumentert
[28,32,34]

4.4

Branngel

Branngel (engelsk: fire retardant gel) ble først brukt i USA rundt 1960 for bekjempelse av
skogbranner. Pulver av ulike typer tilsettes til vann, og gjør blandingen tyktflytende og geleaktig.
Forsøk gjort i laboratorier har vist at branngel er flere ganger bedre å bruke enn bare vann når det
gjelder å hindre antennelse og brannspredning. Pulveret som brukes for å danne gelen er som
oftest forskjellige polymerer eller leirepartikler. For flere av disse er det vist at de ikke har noen
negativ innvirkning på miljøet, og det er vist at minimalt med vann trengs for å hindre antennelse
over lengre tid. Ettersom gelen blir utsatt for varme, vil vannet fordampe fra gelen, men med
kortvarige vannstøt mot den beskyttete flaten, vil gelen bli forsterket [33,35].
Det antas at gel også vil ha en god effekt med tanke på å forhindre spredning av brann i tett
trehusbebyggelse. Det er imidlertid behov for mer forskning for å bekrefte dette, og man bør også
sammenligne effekten av gel med effekten av ulike typer skum.
RISE Fire Research har tidligere gjort enkle tester som viser at branngel har en god virkning til å
motstå brannspredning til ikke antent materiale. Dette kan være spesielt nyttig i branner med fare
for utvendig spredning [36].

4.5

Sprinkleranleggs effekt og pålitelighet

Sprinkleranlegg er et av de vanligste tiltakene for å beskytte bygninger mot brann. Det er derfor
kritisk at sprinkleranlegget løser ut når det skal og at det fungerer effektivt. I risikoanalyse er det
av interesse å kunne vite hvor pålitelig og effektivt et sprinkleranlegg er, for å kunne avgjøre
hvilke andre brannsikrende tiltak som er nødvendig å implementere. Flere studier har kartlagt
denne problemstillingen basert på eksisterende brannstatistikk.
En stor utfordring med å bestemme påliteligheten til sprinkleranlegg basert på ulike internasjonale
rapporter er at det benyttes ulike begreper knyttet til samme tema, og måten man samler inn data
og kategoriserer de på ofte er ulik fra land til land.
I en masteroppgave [38] gjennomgås en rekke studier som omhandler branner i bygninger med
installert sprinkleranlegg, og det konkluderes med at de undersøkte studiene ikke kan benyttes til
å gi et generelt bilde av sprinkleranleggs historiske eller framtidige pålitelighet. Dette er i stor
grad på grunn av mangelfulle eller uklare definisjoner knyttet til pålitelighetsbegrepet, usikre
datainnsamlingsmetoder, varierende kvalitet på analysene, og manglende systematikk i
presentasjon og diskusjon av resultatene.
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Følgende definisjoner på aktuelle begreper benyttes i denne rapporten:
•

Pålitelighet 4: Pålitelighet er evnen en komponent eller et system har til å virke som
tiltenkt. Denne evnen beskrives i pålitelighetsanalysen, ved sannsynlighetsmodeller og
subjektive sannsynligheter og vurderinger av bakgrunnskunnskapen som disse bygger på.
For sprinkleranlegg er dette evnen til å fungere og påvirke brannens forløp/utvikling i
henhold til en gitt standard, under forutsetningen om at systemet er dimensjonert og
installert korrekt. Dette innebærer at for å kunne si noe om et sprinkleranleggs pålitelighet
forutsetter det at sprinkleranlegget får fungere med de premissene som ligger til grunn,
eksempelvis at vann er tilkoblet, at anlegget installert riktig og dimensjonert med riktig
vannmengde i forhold til brannenergien det skal beskytte.

•

Robusthet 5: Robusthet forstås som evnen et system har til å tåle påkjenninger og stress
(risikokilder). Beskrivelse eller måling av robustheten utføres i en sårbarhets/robusthetsanalyse og omfatter: spesifikasjon av konsekvenser (gitt risikokilden) og
uttrykk for hvor trolige disse er. Grad av tro beskrives ved hjelp av sannsynligheter og
vurderinger av styrken på kunnskapen som disse sannsynlighetene bygger på.
Påkjenninger på et sprinkleranlegg kan for eksempel være frostpåvirkning.

•

Effektivitet 6: Effektivitet er det å være effektiv, virkningsfull, det at noe virker etter plan,
at utbyttet eller avkastningen er stor i forhold til innsatsen, særlig om arbeid og
kapitalutstyr.
Beskriver systemets overordnede funksjonalitet, og inneholder både systemstabilitet og
pålitelighet.

I mange tilfeller blandes systemstabilitet sammen med pålitelighet, dvs. at et sprinkleranleggs
pålitelighet blir vurdert ut ifra forhold det ikke er ment å fungere under, eksempelvis stengt
sprinklerventil, eller manglende vedlikehold.
Et sprinkleranlegg som enten har slokket eller kontrollert en brann vil normalt kategoriseres som
et pålitelig anlegg. Innenfor begrepene slokket og kontrollert er det imidlertid også store
variasjoner. Eksempelvis var det i en rapport definert som vellykket sprinklerinnsats om brannen
sloknet uten bidrag fra brannvesenet. Ettersom alle branner slokner til slutt, vil dette være en
definisjon som kan bidra til feilrapportering ettersom alle branner slokner når det ikke er mer
brennbart materiale igjen. Når det gjelder kontroll av brann er det selv på internasjonalt nivå ingen
felles konsensus av hvordan dette skal forstås.
Frank et al. [39] sammenfatter resultater fra en rekke studier og oppgir at effektiviteten til
sprinkleranlegg rapporteres å ligge mellom 70 % - 99,5 %, men at de fleste rapporter oppgir en
effektivitet mellom 90 % og 95 %. Årsaken til det store avviket skyldes ulike begreper for
effektivitet. Dette blir eksemplifisert med to studier som representerer ytterpunkter for
sprinklereffektivitet:

Aven, Terje, Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/pålitelighet
Aven, Terje, Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/robusthet
6
Kaurel, Finn-Egil, Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/effektivitet
4
5
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Maryatt [40] har sammenfattet sprinklerstatistikk gjennom et århundre i Australia og oppgir at
sprinklereffektiviteten var 99,5 %. Den høye effektiviteten (i forhold til tall i andre rapporter) kan
til en viss grad forklares ved studiens utvalg, da følgende brannhendelser ble ekskludert i
statistikken:
-

Branner som ikke var store nok til å aktivere sprinkleranleggene
Branner som var store nok til å aktivere sprinkleranlegget, men der bygget var kun
delvis sprinklet, og brannen oppsto i et ikke-sprinklet område
Branner som var store nok til å aktivere sprinkleranlegget, og en eller flere
sprinklerdyser var tilstede, men hvor ingen løste ut.

Juneja [41] på den annen side rapporterer sprinkleranleggs effektivitet til å være 70,1 % for årene
1995 – 2002 i Canada. Her er imidlertid alle branner inkludert så lenge det var et sprinkleranlegg
installert i bygget, også de tilfellene hvor brannen ikke var stor nok til løse ut sprinkleranlegget.
Frank et al. presenterer også årsaker til at sprinkleranlegg ikke løser ut, og hvor hyppig disse
årsakene opptrer, se Tabell 4-2, samt årsaker til at sprinkleranlegg ikke fungerte effektivt, se
Tabell 4-3. [39]
Tabell 4-2

Årsaker til at sprinkleranlegget ikke løste ut [39].
Andel
(± standardavvik)
System koblet fra

(73 ± 23) %

Uegnet system

(14 ± 10) %

Manglende vedlikehold

(10 ± 5) %

Manuell inngripen

(15 ± 4) %

Frank et al. [39] påpeker at enkelte studier bruker antall aktiverte sprinklerhoder som et mål på
om det har vært en vellykket sprinklerinnsats. Eksempelvis regnes fire eller færre aktiverte
sprinklerdyser som et mål på en effektiv innsats etter britisk standard [42]. Ved å sammenligne
oppgitt sprinklereffektivitet med antall utløste hoder ser man at denne måten å angi effektivitet
på ikke nødvendigvis er så nøyaktig. Fra NFPAs sprinkleroversikt 1925 – 1964 ble det oppgitt en
sprinklereffektivitet på 96 %, men kun i 71 % av brannene var det 4 eller færre sprinklerhoder
løst ut. For å oppnå en effektivitet på 96 %, basert på antall utløste sprinklerhoder måtte man
inkludere hendelser med opptil 40 utløste sprinklerhoder. Dette viser at antall utløste
sprinklerhoder i enkelte tilfeller er ikke et godt kriterium for å angi sprinklereffektivitet [39].
Tabell 4-3

Årsaker til at sprinkleranlegget ikke fungerte effektivt [39].
Andel
(± standardavvik)
Vannet nådde ikke brannen

(39 ± 14) %

Uegnet system

(20 ± 14) %

Ikke nok vann

(32 ± 30) %

Manuell inngripen

(6 ± 3) %

Skadede komponenter

(5 ± 2) %

Manglende vedlikehold

(6 ± 2) %
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Fedøy [38] påpeker også at det sjelden er oppgitt hva «for liten» er når branntilfeller blir utelatt
fra statistikk fordi brannen var for liten til å aktivere sprinkleranlegget. Det er viktig at branner
som er for små ikke inkluderes i statistikken over mislykkede sprinklerinnsatser. Samtidig vil det
kunne føre til en underrapportering av mislykkede sprinklerinnsatser, fordi det ikke nødvendigvis
er lett å vurdere hvor stor brannen var.

4.5.1

Sverige

I rapporten Reliability of Automatic Sprinkler Systems – an Analysis of Available Statistics fra
2008 [43] er branner med installert sprinkleranlegg i Sverige analysert. Ved å kun se på hvor
mange sprinkleranlegg som ble løst ut, og hvor mange som ikke ble løst ut i branner hvor det var
installert sprinkleranlegg i bygget, oppnådde sprinkleranlegg i Sverige en effektivitet på 69 % i
perioden 2006 - 2007.
Ved å ekskludere tilfeller hvor manglende aktivering åpenbart ikke skyldtes feil på
sprinkleranlegget, eksempelvis tilfeller der brannen ikke ble stor nok til å løse ut
sprinkleranlegget, ble effektiviteten oppjustert til 92 %.
I rapporten Tillförlitlighet för automatiska vattensprinkleranläggningar fra 2017 [44] er det gjort
en ytterligere ekskludering av hendelser. Utvalget var branner i bygninger med sprinkleranlegg i
perioden 2004 – 2015 i Sverige (N = 3299). Av det totale antall branner i utvalget løste ikke
sprinkleranlegget ut i 611 (18,5 %) hendelser. Ved å undersøke innsatsrapportene fra disse
hendelsene, kunne man ekskludere hendelser som åpenbart ikke skulle vært definert som
«slokkeanlegg ikke løst ut». Forfatteren har følgende definisjon på «mislykket sprinklerinnsats»:
«De tilfeller der det automatiske sprinkleranleggets effekt ikke kompenserte for de mulige
branntekniske byttene koblet til byggeforskriftene, som vanligvis utføres ved nybygg eller endring
av bygg».
En stor del av de 611 tilfellene kunne ekskluderes fordi:
- Brannen ble slokket av personale.
- Det var kun røykproduksjon.
- Brannen var for liten til å utløse sprinkleranlegget.
- Det var ikke et ordentlig slokkeanlegg installert.
Rapporten konkluderer med at sprinkleranleggene i Sverige i perioden 2004 - 2015 har hatt en
pålitelighet på mer enn 99 %. Forfatteren påpeker imidlertid at tallet må forstås indikativt ettersom
innholdet i innsatsrapportene var begrenset og kvaliteten ujevn. Det var også noe uklart om
branner slokket av personale skulle vært kontrollert av sprinkleranlegget. Forfatteren har ikke
undersøkt hvorvidt noen av de 2688 tilfellene der sprinkleranlegg ble utløst var mislykkede
sprinklerinnsatser.

4.5.2

USA

I NFPAs rapport U.S. Experience with Sprinklers fra 2017 [45] skilles det mellom det som omtales
som «operational reliablity», som angir om sprinkleranlegget løser ut, og «performance
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reliability» som angir hvorvidt sprinkleranlegget bidrar til å slokke eller begrense brannen. Det
rapporteres at 92 % av alle anlegg løste ut slik de skulle, og 96 % av disse fungerte effektivt. Det
gir en overordnet effektivitet på 88 %.
I Tabell 4-4 listes årsakene til manglende sprinklerfunksjon og manglende aktivering.
Tabell 4-4

Årsaker til sprinkleranleggs manglende aktivering og effekt. [45]
Sprinkleranlegg ikke
aktivert

Årsak
System ikke koblet til

Kombinert (ikkeaktivert og redusert
effekt)

Sprinkleranlegg har
redusert effekt

59 %

-

40 %

-

51 %

17 %

17 %

3%

13 %

-

30 %

10 %

10 %

4%

8%

Skadete
komponenter

7%

7%

7%

System ikke egnet
for brannfaren i
bygget

7%

6%

6%

Vannet nådde ikke
brannen
Manuell inngripen
under brannen (eks.
at sprinkler blir slått
av for tidlig. )
Ikke tilstrekkelig
vannmengde
Mangel på
vedlikehold

4.5.3

New Zealand

New Zealand har et system for registrering av alle branner [46]. Registreringen samler inn både
obligatoriske og ikke-obligatoriske informasjon. I tillegg kan man registrere kommentarer. Ved
analyse av disse registreringene har man erfart at mange gir et unøyaktig bilde av brannens forløp,
noe som kan gi et uklart bilde av sprinkleranleggs effekt. Eksempelvis var det mangelfull
registrering av type bygg og sprinkleranlegg, hvorvidt sprinkleranlegget ble aktivert og i hvilken
grad sprinkleranlegget bidro til å slokke brannen.
For å kunne si noe sikkert om sprinkleranleggs effektivitet ble derfor 367 brannrapporter
gjennomgått og reklassifisert. Det vil si at informasjonen i rapportene ble tolket og
sprinkleranleggenes effektivitet ble vurdert på nytt. Dette ga følgende resultater: Sprinkleranlegg
ble aktivert og leverte vann: (95 ± 1,6) %, Pålitelighet: (90 ± 4,7) %, samt Effektivitet var
(86 ± 4,6) % [46].
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5

Eksisterende løsninger

Ulike eksisterende løsninger (med leverandører) som kan være potensielle for Midtbykvartalet er
kartlagt. Løsningene blir i de neste underkapitlene beskrevet i detalj, samtidig som deres egnethet
vurderes. Slokkesystemer som åpenbart ikke er egnet for bruk utendørs, eksempelvis inert gass
og aerosoler, er derfor ikke diskutert.
Disse systemene må aktiveres på signal fra et branndeteksjonssystem. Hvilket system og
deteksjonsprinsipp som bør benyttes må vurderes ut ifra det enkelte tilfellet og forhold som
geometri, vær- og vindpåvirkning, kompleksitet, robusthet, pålitelighet etc. Eksempler på slike
deteksjonsteknologier er flammedetektor, IR-kamera og deteksjonskabel.
Dette kapittelet er delt inn i fire underkapittel, hvorav de første to beskriver faste slokkeanlegg,
som fasadesprinkler og vannvegg, og de siste to dynamiske slokkeanlegg, som vannkanon og
vanntåketurbin. Systembeskrivelsene og vurderingene er basert på informasjon fra utvalgte
leverandører.

5.1

Fasadesprinkler

Fasadesprikler er et generisk system som tilbys av flere produsenter og leverandører.
Systembeskrivelsen og vurderingen er imidlertid basert på informasjon fra Sprinklerpartner AS
(Sprinklerpartner) og litteraturen funnet i litteraturstudien.

5.1.1

Systembeskrivelse

Prinsippet bak fasadesprinkling er beskrevet på side 30 i kapittel 4.1.1 og gjengitt i korte trekk
nedenfor.
Fasadesprinkleranlegg er i prinsippet et vanlig sprinkleranlegg, bortsett fra at dysene sitter på
utsiden av fasaden og spyler over en fasade (vegg eller tak). Anlegget kan utformes som både
åpent og lukket system. Åpne system innebærer at det ikke er ført vann fram til dysene i
normaltilstand, men at rørene er tørre. Ved deteksjon av brann (ved bruk av
branndeteksjonssystem) aktiveres anlegget og vann føres fram til dysene. Dette er et konsept som
benyttes i områder hvor det er fare for frost. Et alternativ ville vært å ha rør trykksatt med gass
eller vann tilsatt frostvæske. At rørene er tørre før branndeteksjon innebærer en viss forsinkelse i
slokkeinnsatsen, da vannet må fylle rørsystemet fra kontrollventilen, og i noen tilfeller fordi en
brannvannpumpe må starte opp først.

5.1.2

Eksisterende dokumentasjon

Det foreligger lite, eller ingen, dokumentasjon på fasadesprinkleres effekt med hensyn til
brannslokking, noe som sannsynligvis har ført til at løsningen er lite utbredt [6]. En ny
teststandard for slike anlegg, prNS 3912, er imidlertid under utarbeidelse og er ventet publisert
en gang i løpet av høsten 2019.
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Fasadesprinklere har imidlertid vist gode resultater i en studie presentert i kapittel 4.1.1.

5.1.3

Vurdering

Et fasadesprinkleranlegg er et forholdsvis enkelt system. Systemet har få bevegelige deler og
dysene har store åpninger som forhindrer tilstopping av fremmedlegemer. Dysene kan også
utstyres med beskyttelseskapsler som reduserer ytre påvirkning. Dette gjør at man i
utgangspunktet kan forvente høy pålitelighet og robusthet. Samtidig kan det være at systemet er
tilkoblet en brannvannspumpe for å sikre tilstrekkelig trykk på dysene i tilfelle aktivering. Dette
vil bidra til å gjøre systemet mer komplekst, og følgelig øke risikoen for feil. Dette understreker
viktigheten av periodisk ettersyn.
Utvendige slokkesystem vil være utsatt for kulde og frost. Et lukket system, som står med vann i
rørene i normaltilstand, vil kunne ta skade av at vannet fryser til is. I verste fall kan ispropper
hindre vannet i å nå dysene. Dersom isen skulle smelte igjen kan det ha oppstått lekkasjer som
også hindrer vannet i å nå dysene. Dette kan man imidlertid unngå ved å fylle rørstrekket med
nitrogen eller tilsette frostvæske i vannet. Åpne system vil ikke ha utfordring med frostspreng,
men en teoretisk studie har vist at selv få minusgrader kan føre til sørpedannelse i rørene, som
kan blokkere rørene, når systemet blir aktivert.
Et lukket system, som utløses på grunn av termisk påvirkning på av dysene, vil også ha ulempen
med at det vil ta lang tid før en brann blir såpass stor at den aktiverer anlegget. Denne forsinkelsen
vil være langt større enn forsinkelsen med å fylle et åpent anlegg med vann etter branndeteksjon.
Et åpent system vil derimot kunne aktiveres etter signal fra en eller flere detektorer, noe som
muliggjør tidlig aktivering og følgelig reduserte skader som følge av brannen.
Et fasadesprinkleranlegg kan kombineres med tilsatsmidler (skum) som gjør at vannet hefter
bedre til fasaden og renner saktere av. Dette kan øke vannets effekt så lenge skum påføres og så
lenge skummet opprettholder sin struktur. Det vil imidlertid ofte være begrensede mengder skum
tilgjengelig, slik at skummet kun påføres i brannens tidlige fase.
Vind kan være en faktor som påvirker dråper i fritt fall fra fasadesprinkleren, noe som kan gjøre
at de ikke vil treffe der de skal (se vedlegg A for registrert vind i Trondheim siste år). Hvis sprayen
fra dysene derimot rettes mot fasaden vil vannet renne nedover fasadematerialet og ikke være like
sensitive for vinden. Sannsynligvis vil vindens påvirkning kun ha effekt ved høye vindhastigheter
og ved enden av det beskyttede området som er lengst oppstrøms. Dette bør verifiseres i
laboratorieforsøk.
Oppsummering
Et åpent fasadesprinkleranlegg vil sannsynligvis være godt egnet til å beskytte fasaden mot
innkommende varmestråling fra brann i nabobygning.

5.2

Vannvegg (vanngardin)

Vannvegg er et generisk system som tilbys av flere produsenter og leverandører.
Systembeskrivelsen og vurderingen er imidlertid basert på informasjon fra Sprinklerpartner AS
(Sprinklerpartner) og litteraturen funnet i litteraturstudien.
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5.2.1

Systembeskrivelse

Prinsippet bak vannvegg er beskrevet på side 32 i kapittel 4.1.2 og gjengitt i korte trekk nedenfor.
Et vannveggsystem utføres ofte som et horisontalt rør med én eller flere sprinklerhoder montert
på røret i rørets lengderetning. Dysene har et spraymønster som skaper en «vegg» eller «skjerm».
Dette vil være nokså likt et fasadesprinkleranlegg, men forskjellen vil være at mens
fasadesprinkleren er montert på en fasade og væter og kjøler veggoverflaten, vil en vannvegg ikke
være montert på en fasade, og vanndråpene vil heller ikke kastes mot fasaden, men falle direkte
mot bakken. Underveis vil dråpene absorbere og spre varmestråling fra en brann, og dermed
redusere oppvarming av materialer på den andre siden av vannveggen. Vannveggen vil imidlertid
ikke avkjøle fasaden. Dråpene i en vannvegg vil også ofte vær noe mindre enn dråpene fra en
fasadesprinkler.
Vannvegger brukes ofte i områder som alternativ til seksjoneringsvegg, eller til beskyttelse av
personer mot varmestråling i områder hvor det ikke er mulig eller hensiktsmessig å sette opp
andre former for skjerming

5.2.2

Eksisterende dokumentasjon

Som nevnt er vannvegg et generisk konsept, og det eksisterer ingen dokumentasjon for den
konkrete løsningen Sprinklerpartner fører. Imidlertid eksisterer det flere forskningsartikler som
omhandler vannveggers evne til å absorbere og beskytte mot varmestråling. Som tidligere nevnt,
stilles det spørsmålstegn ved hvorvidt resultatene fra de kartlagte studiene er direkte overførbare
til tilfellet med utvendig bruk for beskyttelse av store branner.

5.2.3

Vurdering

En vannvegg er et forholdsvis enkelt system. Systemet har få bevegelige deler, men avhengig av
hvilken type dyser som benyttes kan dysene ha små åpninger som øker risikoen for tilstopping av
fremmedlegemer. Dysene kan også utstyres med beskyttelseskapsler som reduserer ytre
påvirkning. Dette gjør at man muligens må påregne noe lavere pålitelighet og robusthet for en
vannvegg sammenlignet med fasadesprinkleren. Samtidig kan det være at systemet er tilkoblet en
brannvannspumpe for å sikre tilstrekkelig trykk på dysene ved aktivering. Dette vil bidra til å
gjøre systemet mer komplekst, og følgelig øke risikoen for feil ytterligere. Dette understreker
viktigheten av periodisk ettersyn.
Ifølge studiene kartlagt i litteraturstudien har vannvegger god evne til å dempe stråling fra en
brann. I hvilken grad vannveggen absorberer og sprer varmestråling avhenger av hvor lenge
dråpene henger i lufta, og dråpenes størrelse. Mindre dråper gir økt absorbsjon og spredning.
I tillegg til at små dråper innebærer bruk av dyser med små åpninger med fare for tilstopping, vil
små dråper også øke systemets sensitivitet for vind (se vedlegg A for registrert vind i Trondheim
siste år). I og med at vannveggen ikke er plassert nær noen vegg vil vinden kunne få større effekt
enn hva den ville fått for et tilsvarende fasadesprinklersystem.
I tillegg til å ha de samme utfordringene med frost som åpne fasadesprinkleranlegg (beskrevet i
kapittel 5.1.3) vil de små dråpene til vannvegger også være mer utsatt for frysing i kaldt vær (se
vedlegg A for registrerte temperaturer i Trondheim siste år). Avhengig av hvor stor og nær
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brannen er vil de minste vanndråpene kunne fryse i kaldt vær, noe som gjør de enda mer sensitive
for vind. Det er heller ikke klart hva dette kan gjøre med absorbsjonen og refleksjonen av
varmestrålingen.
En vannvegg virker derfor som et mindre robust system for dette bruksområdet sammenlignet
med en fasadesprinkler.
All den tid man har mulighet til å montere fasadesprinkler på en vegg, vil dette være å foretrekke
framfor å installere en vannvegg.
Oppsummering
En vannvegg vil sannsynligvis fungere med hensyn til å dempe varmestråling fra brann i nabobygg,
men ikke avkjøle fasaden. Systemet vil også være mer utsatt for vær og vind på grunn av mindre
vanndråper, og følgelig mindre robust, enn en fasadesprinkler.

5.3

Vannkanoner

To leverandører ble utvalgt som referanse for vannkanoner.
Onsite Security har i samarbeid med Sprinklerpartner nylig utviklet et kombinert deteksjons- og
slokkesystem som per dags dato er installert i fem avfallshåndteringsanlegg i Norge. Systemet
omfatter blant annet IR-kamera og vannkanoner med mulighet for innblanding av skum. Dette
systemet er nærmere beskrevet i kapittel 5.3.1.
Johnson Controls utviklet et autonomt system for deteksjon og slokking av branner i brennbare
fasader i en tidlig fase av brannforløpet. Fullskalatester av systemet ble gjennomført etter SPmetode 5483 («Performance testing and validation of automatic building external fire
protection systems») [47], ved Thomas Bell-Wright International Consultants fasiliteter i
Dubai, i samarbeid med RISE Fire Research Sverige. Dette systemet er nærmere beskrevet i
kapittel 5.3.2.

5.3.1

Onsite Security

5.3.1.1

Systembeskrivelse

Systembeskrivelsen er basert på personlig kommunikasjon med konseptutvikler i Onsite
Security 7.

7
Personlig kommunikasjon med konseptutvikler i Onsite Security og befaring på Heggstadmoen
avfallshåndteringsanlegg i Trondheim, 2019-01-30.
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Figur 5-1

Bildet til venstre viser Onsite Securitys vaktsentral på Hamar, hvor man kan få tilgang
til video og IR-video fra alarmområdet i sanntid, samt har mulighet til å fjernstyre
slokkesystemet. Bildet til høyre viser vannkanon. Under vannkanonen er det montert
et kamera, som viser hvor vannstrålen treffer. Bildet er hentet fra Onsite Security.

IR-kamera
For å detektere branner på et tidlig stadium benytter systemet statiske IR-kamera som har oversikt
over det beskyttede området. Størrelsen og utformingen av området vil avgjøre hvor mange IRkamera som er nødvendig for å gi en god dekning. I motsetning til en del andre IRdeteksjonsløsninger på markedet, som benytter panorerende IR-kamera for å dekke et større
område, har man i dette systemet valgt å benytte flere stillestående kamera. Motivasjonen for
dette er for å unngå risikoen for feil i kameraets panoreringssystem, noe som kan føre til at
panoreringen stopper og man mister overvåkning av området utenfor kameraets synsfelt. En
annen motivasjon er at man ved å benytte stillestående kamera kan definere ulike soner innenfor
kameraets synsfelt som kan ha ulike terskelverdier for alarm.
IR-kameraer er hensiktsmessig å bruke i skitne/støvete områder med eksempelvis høy takhøyde,
vind/trekk hvor tradisjonelle røykdetektorer vil gi sen varsling. Vi har fått oppgitt at systemet vil
kunne detektere et branntilløp i løpet av sekunder.

Alarm- og vaktsentral
Ved detektert brann vil det gå en alarm, både lokalt og ved Onsite Securitys vaktsentral på Hamar.
Lokalt personell vil med dette varsles om i hvilket område branntilløpet er og dermed ha mulighet
til å aktivere slokkesystemet. Samtidig vil vaktsentralen få tilgang til både IR-video og vanlig
video fra alarmområdet i sanntid, og kan med dette ha mulighet til å aktivere og fjernstyre
slokkesystemet. Tilgang til IR-video og vanlig video kan også gjøres tilgjengelig for
brannvesenet, som vil kunne få en oversikt over situasjonen allerede i det alarmen utløses. Dersom
ikke slokkesystemet blir aktivert manuelt i løpet av en gitt tidsperiode (eksempelvis to minutter)
vil slokkesystemet aktiveres automatisk. Motivasjonen for denne tidsforsinkelsen er at personell
skal kunne styre systemet lokalt, samt komme seg unna brannsonen slik at man ikke står i fare for
å bli truffet av vannstrålen.
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Slokkesystem
Systemet benytter vannkanoner med en kapasitet på 3000 L/min og kastelengde opp til ca. 40 m.
Dersom slokkesystemet aktiveres lokalt, vil personell kunne styre vannstrålens retning og
spredning fra en fjernkontroll. Dersom systemet aktiveres fra vaktsentralen, vil man få tilgang til
video fra kamera montert på vannkanonen, slik at man kan se hvor vannet treffer. Ut ifra denne
informasjonen kan man styre vannstrålens retning og spredning, slik at man treffer området hvor
branntilløpet er.
Dersom ingen aktiverer slokkesystemet i løpet av en gitt tidsperiode vil systemet aktiveres
automatisk. I dette tilfellet vil vannstrålen rettes i et predefinert mønster, avhengig av i hvilken
sone brannen er detektert.
Slokkesystemet har mulighet for å benytte både rent vann og vann iblandet skum.

5.3.1.2

Eksisterende dokumentasjon

Det foreligger ingen systematisk dokumentasjon av systemets slokkeegenskaper eller operasjon i
kaldt klima. Leverandøren henviser til tester i forbindelse med installasjon og erfaring fra bruk
og øvelser.

5.3.2

Johnson Controls

5.3.2.1

Systembeskrivelse

Systemet (SPRAYSAFE Autonomous Fire Suppression (AFS) System) består av to eller flere
optiske flammedetektorer (se Figur 5-2), en motor som styrer en vannkanon montert på en
forlengelsesarm (se Figur 5-3), en fjernstyrt ventil og en PLS (styringsenhet – «programmerbar
logisk styring»).

Deteksjon
Flammendetektorene er montert på bommer. Orienteringen av detektorene er slik at synsfeltene
overlapper i området som skal beskyttes av systemet. Informasjonen fra detektorene brukes i PLSenheten for å lokalisere en brann i rommet (dvs. 3-dimensjonal lokalisering) og for å rette
vannkanonen mot brannen.
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Figur 5-2

IR-flammedetektor montert i enden av en bom som strekker seg ut fra bygningen.
Bildet er hentet fra Johnson Controls.

Slokkesystem
Vannkanonen er montert på en bevegelig robotarm som forlenges automatisk, opptil fire meter
på under åtte sekunder, ved brannslokking. Når vannkanonen er i posisjon åpnes en ventil
automatisk for å tilføre vann. Systemet har en kapasitet på 1230 L/min

Figur 5-3

Vannkanon montert på en bevegelig robotarm som forlenges automatisk ut fra
bygningen i tilfelle brann. Bildet er hentet fra Johnson Controls.

Automatisk styring
Systemet er utviklet for å operere helt autonomt, men kan også styres manuelt. I tillegg tilbys et
webgrensesnitt til overvåking og diagnostisering av systemet. Den automatiske styringen er
programmert slik at vannkanonen oscillerer rundt brannlokasjonen for å ta hensyn til at vinden
kan forstyrre vannstrålen. Oscillasjonen fører til at 20 - 25 m2 av fasaden rund og over brannen
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blir vætet. I tillegg er programmet optimalisert for å holde kontroll over vannstrålen slik at
vindpåvirkningen blir redusert [48].

5.3.2.2

Eksisterende dokumentasjon

SPRAYSAFE AFS-systemet ble testet i 2018 i henholdt til SP-metode 5483 [47] ved Thomas
Bell-Wright International Consultants i Dubai. Hensikten med metoden er å evaluere systemets
evne til:
1. å detektere og lokalisere en brann,
2. å tilføre vann til bygningsfasaden,
3. å forhindre brannspredning via den eksterne bygningsoverflaten.
Totalt 31 tester ble gjennomført, hvorav 28 av testene ble utført uten brann for å verifisere punkt
1 og 2 i listen ovenfor. Tre av testene var fullskala slokketester (det vil si for å evaluere punkt 3
i listen). I snitt brukte systemet ti sekunder (spenn mellom 6 – 19 sekunder) for å detektere en
brann. Tid til vanntilførsel etter branndeteksjon var i snitt 12 sekunder (spenn 6 – 28 sekunder).
Tabell 5-1 viser dokumentert rekkevidde avhengig av trykk, K-faktor og stråleretning.
Tabell 5-1

Dokumentert vannstrålerekkevidde horisontalt (H), vertikalt nedover (VN) og
vertikalt oppover (VO). Data hentet fra [48].

Trykk

Nominell K-faktor

Vannfluks

H

VO

VN

[bar]

[L/min/√bar]

[L/min]

[m]

[m]

[m]

370

838

433

967

370

918

433

1059

370

992

433

1144

370

1060

433

1223

5

6

7

8

20

20

40

25

15

40

20

25

40

30

20

40

23

22

40

28

17

40

23

25

40

32

20

40

27

23

40

32

18

40

27

25

40

33

20

40

30

25

40

35

20

40

30

25

40

35

20

40

Testene ble gjennomført med en fasaderigg med dimensjonene 35 m × 25 m (b × h) (se Figur
5-4). To deler, på 6 m × 4 m av fasaderiggen, over et brennkammer (se Figur 5-4) ble kledd med
typiske fasadematerialer. I brennkammeret var det plassert et kar med 60 L heptan, noe som gir
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en brannenergi på ca. 75 MJ/m2. Testene ble gjennomført med tre forskjellige orienteringer på
vannkanonen; vertikalt nedover, diagonalt nedover og horisontalt. I tillegg ble en referansetest
uten aktiv slokking gjennomført.

Figur 5-4

Skisse av fasaderiggen inkludert dimensjoner og lokasjon av branndetektorene og
vannkanonene.

Figur 5-5

Testoppsett av eksempelfasaden lokalisert over brennkammeret. Bildet hentet fra
Johnson Controls.

De tre slokketestene viste at mindre enn 10 % av fasadeoverflaten hadde brannskader.
Makstemperaturen som ble målt i hulrommet bak fasadekledningen var 95 °C og hadde en
varighet på under ett minutt. I mer enn 90 % av testens varighet var makstemperaturen under 40
°C.
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5.3.3

Vurdering

Generelt
Onsite Security er en lokal leverandør og deres løsning er allerede i bruk ved flere
avfallssorteringsanlegg i Norge. Systemet har, ifølge leverandøren 8, i perioden 1. juni 2018 til 28.
mai 2019 slukket syv branntilløp i slike anlegg. Systemet er imidlertid ikke testet for scenarioer
som tilsvarer scenarioene beskrevet i kapitel 3.3.
Johnson Controls system er testet i fullskalatester i henhold til SP-metode 5483. Testrapporten
[48] påpeker imidlertid at fasader som bruker andre materialer eller systemer enn i testene, må
evalueres i hvert tilfelle. SP-metode 5483 inneholder ikke evaluering av vindpåvirkning, og
testene ble gjennomført i Dubai; i varmt klima.

Slokkeeffekt
Slokkeeffekten er i stor grad avhengig av vannmengden som påføres og hvor godt vannet treffer
brannen. Onsite Securitys løsning bruker en større vannkanon (dvs. større kapasitet i L/min) enn
Johnson Controls system. Begge systemene er basert på slokking ved hjelp av en vannkanon som
er tilgjengelig med ulike kapasiteter. Kapasiteten kan dermed tilpasses det tilgjengelige
slokkevannet. Slokkeeffekten vil derfor avhenge i større grad av det automatiske
styringssystemet, som for eksempel kan ta hensyn til værpåvirkningen.
Onsite Security har erfaring med små branntilløp mens systemet har vært i drift, mens Johnson
Controls system ble testet for et scenario hvor en intern brann sprer seg gjennom et vindu til
ekstern fasade. Systemene er optimalisert for slokking av brann i en tidlig fase, mens brannene er
relativt avgrenset i omfang. Kanonene har begrenset dekningsareal (20-25 m2 for Johnson
Controls system).
Ingen av systemene ble testet for scenarioer som vurderer beskyttelse av en fasade/tak mot en stor
brann i nabobygget. Begge systemene, som ble presentert her, er optimalisert for å lokaliser en
brann i en tidlig fase og dermed bekjempe brannen mens den er fortsatt forholdsvis liten (for
eksempel 75 MJ/m2 for Johnson Controls systemet). I Midtbykvartalet må man i imidlertid gå ut
fra at en brann kan spre seg internt i et nabobygg, slik at store deler av kvartalet etter hvert kan
stå i brann, som beskrevet i kapitel 3.3. Derfor kan det ikke antas at en vannkanon i alle tilfelle er
tilstrekkelig for å slokke brannen helt. Vannkanoner kan derimot også brukes for å væte og kjøle
fasaden. I tillegg vil begge systemene vare tilgjengelig for brannvesenet, som kan styre
vannkanonen(e) manuelt etter behov.
Vannkanoner er dynamiske og kan både brukes til å bekjempe en brann fra større avstand (typisk
opp til ca. 40 m) eller kjøle fasaden aktivt.

Driftssikkerhet
Det foreligger ingen dokumentasjon for robustheten eller påliteligheten av systemene. Det
foreligger derimot flere års erfaring med bruk av IR-detektorer og vannkanoner under krevende
8

Skriftlige korrespondens med leverandøren Onsite Security, 2019-05-28.
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forhold og i kaldt klima. Følgende referanser ble oppgitt av leverandøren 9: detektorene, av typen
FV411F, er for eksempel i bruk på Aukra Ormen Lange, Petrolia Nautipa FPSO og BW Adolo
FPSO. Vannkanonen, som brukes i SPRAYSAFE AFS-systemet, er i bruk hos Redningsselskapet
i Norge og på Stena Lines skip.

Operasjon i kaldt klima
Vannkanoner er tørre systemer som ikke har utfordringer med frostspreng. Dynamiske
slokkesystemer består imidlertid av flere bevegende deler, som kan bli påvirket av kaldt klima,
snø og isdannelse på overflatene. Vannkanoner og IR detektorer har vært i bruk blant annet i
offshoreindustrien i Nordsjøen. Begge systemene anses derfor som modne med tanke på bruk i
krevende, kaldt klima. IR-kameraene må imidlertid monteres eller beskyttes slik at snø ikke vil
redusere synsfeltet.

Påvirkning av vindforholdene
Den gjennomsnittlige vindhastigheten i Trondheim er målt 10 til 3 m/s, og den sterkeste vinden er
målt 11 til 14 m/s, i perioden mai 2018 – mai 2019. Effekten av vind på en vannstråle er ikke
dokumentert, men vindhastighetene under testene av SPRAYSAFE AFS-systemet i Dubai var
mellom 0,4–7,6 m/s. Vindretningen i forhold til fasaden og vannkanonens orientering er ikke
kjent.
Avdriften av vannstrålen på grunn av vindpåvirkning er forventet å øke med økende kastelengde,
økende strålingsvinkel og minkende dråpestørrelse. Reell nødvendig kastelenge i
Midtbykvartalet, som er ca. 50 m på tvers, er forventet å være mindre enn 30 m. Bygninger vil
påvirke lokale vindforhold i stor grad. Plasseringen av vannkanoner vil derfor påvirke i hvilken
grad vannstrålen er utsatt for vind.
En viktig komponent for å motvirke vindpåvirkning er programmeringen av styringsenheten.
Johnson Controls system oscillerer for eksempel med vannkanonen rund brannlokasjonen.

Forutsetninger
Begge systemer er optimalisert for tidlig deteksjon og full automatisk slokking. Det forutsetter at
deteksjonssystemet og PLS-styringen fungerer ved behov og har en stor systemstabilitet. Det
forutsettes at systemet blir vedlikeholdt etter systemkravene. Muligheten for å gjennomføre
jevnlig vedlikehold og testing via en ekstern tredjepart kan redusere den organisatoriske risikoen
(for eksempel mangelfullt vedlikehold). Bevegelige deler og IR-detektorer må ikke være hindret
av is eller snø. Vann (eventuelt også skum) og strømforsyning må være tilgengelig for systemene
til å virke.

Skriftlige korrespondens med leverandøren Johnson Controls, 2019-06.21
Data er basert på windfinder.com målinger fra Kalvskinnet værstasjon i perioden 2012-05 –2019-05.
11
Data er basert på målingene fra yr.no 2019-02.14.
9

10
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Oppsummering
Automatiserte vannkanoner er godt egnet for tidlig brannbekjempelse og kan både brukes for
brannslokking over lang avstand og kjøling av fasaden. Slike systemer er relativt nye, men mange
av komponentene, som IR-detektorer og vannkanoner, har vært lenge i bruk under krevende
forhold. Automatiserte systemer er mer komplekse enn fasadesprinkler og vanngardiner og
sannsynligheten for feil anses derfor som større.

5.4

Vanntåketurbiner

Beskrivelsen av vanntåketurbiner er basert på FT10e-turbinen, en stasjonær vanntåketurbin
utviklet og produsert av EmiControls. Slike brannbekjempingsturbiner er generelt mindre brukt
enn vannkanoner. Det finnes derfor færre produsenter. Et alternativt system til EmiControls er for
eksempel vanntåketurbiner fra LUF GmbH. EmiControls ble valgt fordi de også tilbyr stasjonære
turbiner, mens LUF GmbH hovedsakelig fokuserer på mobile vanntåketurbiner.

5.4.1

Systembeskrivelse

FT10e-vanntåketurbinen er laget for å bekjempe brann, hovedsakelig med vanntåke som kan
distribueres over 50 m avstand 12. FT10e-turbinen kan opereres i fire forskjellige modi (se Figur
5-4). Ved å bruke «full jet»-modus kan turbinen opereres som en vannkanon og øke rekkevidden
til 75 m. Systemet har en kapasitet på opptil 4800 13 L/min og kan brukes med vann, skum eller
vann iblandet skum som slukkemiddel. Turbinen kan roteres 360° og vippes -19° til +43°.
Systemet kontrolleres enten manuelt eller fjernstyrt (via PLS eller PC) og kan blir fullt
automatisert. Turbinen har et internt oppvarmingssystem for operasjonen ved lave temperaturer.

a)

12
13

b)

Rekkevidden av vanntåke er basert på «fine water mist» modus og vil variere med operasjons modiene.
Basert på privat korrespondanse med leverandøren.
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c)

d)

Figur 5-6

Figuren viser en vanntåketurbin av type FT10e i a) «open spray jet»-, b) «fine water
mist»-, c) «closed spray jet»- og d) «full jet»-modus. Bildet er hentet fra EmiControls
webside.

5.4.2

Eksisterende dokumentasjon

FT10e-turbinen er, ifølge produsenten, sertifisert av bSafe, TÜV Süd og MPA Dresden for bruk
mot brann av faste (klasse A), flytende (klasse B) og gassformige (klasse C) brensler, og
fettbranner (klasse F), men sertifiserings bevisene ble ikke delt med RISE Fire Research.
Turbinen ble testet i henhold til standarden UL 162 for skumbasert slokkeutstyr. De fleste testene
som ble gjennomført for å evaluere slokkeeffekten ble gjennomført for både små og store
væskebranner (for eksempel 160 m2 med 2400 L bensin, tilsvarende en varmeavgivelseshastighet
av ca. 300 MW, slokket med 1% AFFF skum). Slokking av brann i fast brensel er begrenset til
småskala forsøk. Den mest relevante testen for denne studien er test av kjøleegenskapene, hvor
en vegg ble eksponert for en 100 m2 stor væskedamsbrann med 400 L brensel av ukjent type (se
Figur 5-7 og Figur 5-8). Kjøleeffekten av vanntåketurbinen ble sammenlignet med kjøleeffekten
av en brannslange.

Figur 5-7

Testoppsett for testing av kjøleeffekten av FT10e-turbinen. Vanntilførsel var
700 L/min ved 14 bar. Illustrasjon ble tilgengeliggjort av EmiControls.
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Figur 5-8

Bilde fra kjøletesten. Bildet ble tilgengeliggjort av EmiControls.

IR-bilder fra testen med brannslangen vises i Figur 5-9. Figur 5-10 viser tilsvarende bilder fra
testen med vanntåketurbinen. Testen viser at vanntåketurbinen fører til en jevnere kjøling av
veggen. De lokale temperaturene kan imidlertid være lavere ved bruk av strålerør, avhengig av
hvor vannstrålen treffer veggen. Figur 5-9 og Figur 5-10 viser i tillegg at «vinden» og turbulensen
som generes av vanntåketurbinen kan ha en negativ effekt på flammene ved at brannen
intensiveres.

Figur 5-9

IR-bilder av kjøleeffekten med en brannslange (700 L/min med 7 bar). Bildene ble
tilgjengeliggjort av EmiControls.
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Figur 5-10

IR-bilder av kjøleeffekten med vanntåketurbin (700 L/min med 14 bar). Bildene ble
tilgjengeliggjort av EmiControls.

5.4.3

Vurdering

Generelt
FT10e-systemet er mer fleksibelt enn vannkanoner, siden det er mulig å bruke systemet både for
å fordele vanntåke og som en ren vannkanon uten vanntåke. Fordelen med systemet er imidlertid
brannsloknings- og kjøleeffekten av vanntåke. Vanntåke kommer lettere inn i små åpninger og
kan innhylle objekter og dermed kjøle mer effektivt. Disse egenskapene er spesielt viktig i
prosessindustrien, avfallsstasjoner eller store lager, men anses som mindre viktig i forbindelse
med brannbeskyttelse av fasader. Små dråpestørrelser i vanntåken gir en større vannoverflate som
fører til økt varmetransport og bedre slokke- og kjøleeffekt i forhold til vannforbruket, i tillegg til
større absorbsjon av varmestråling. Små dråper vil imidlertid lettere påvirkes av vindforholdene
rundt bygningene.
Vannturbiner er større og tyngre enn vannkanoner, noe som øker kravene til bærende
konstruksjoner i bygningen de monteres på. Det kan også påvirke bygningens estetiske uttrykk.

Slokkeeffekt
Vanntåke kan potensielt absorbere varme bedre på grunn av mindre dråpestørrelse. Det vil si at
mindre vann kan brukes for å oppnå samme effekt. For kjøling av større overflater, som fasader,
forventes at vanntåketurbinen oppnår en mer jevn kjøling. En test utført av EmiControl viser
imidlertid at turbinen også kan ha en negativ effekt ved å intensivere flammene. Denne effekten
vil avhenge av turbinens posisjon i forhold til målet som skal kjøles og til brannen. Det er derfor
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ikke mulig å konkludere basert på bare en test. I tillegg ble testen gjennomført med en poolbrann,
noe som ikke nødvendigvis er like representativt for en brann i faste byggematerialer.
Vanntåketurbiner kan slokke brannen på samme måte som en vannkanon og effekten vil vare
sammenlignbar. I tillegg kan vanntåketurbinen brukes til å lage en vanngardin. Slokke- og
kjøleeffekt av de forskjellige operasjonsmodi for scenarioer som beskrevet i kapitel 3.3 er ikke
dokumentert tilstrekkelig. I tillegg vil slokkeeffekten varieres avhengig av styringsenheten, som
bestemmer operasjonsmodus og turbinorientering under automatisk drift.

Driftssikkerhet
Det foreligger ingen dokumentasjon om robusthet og pålitelighet. På grunn av den relativt store
systemkompleksiteten, antas det at systemstabiliteten til dynamiske slokkesystemer generelt er
lavere enn for statiske slokkesystemer, forutsatt at begge systemer testes og vedlikeholdes i
henhold til systemkravene.

Operasjon i kaldt klima
Systemet er basert på snøkanonteknologi som opereres typisk i kaldt klima. Vannledningen i
vanntåketurbinen er tørre når turbinen ikke er i bruk for å forhindre frostskader. Systemet
inkluderer intern oppvarming av de ulike ventilene som forsyner dysene med vann.
Oppvarmingen aktiveres automatisk ved temperaturer under 4 °C. Det antas derfor at turbinen vil
ikke påvirkes i særlig grad av kaldt klima, men det foreligger ingen dokumentasjon på dette.
Oppvarmingen kan ikke fjernstyres og vil alltid vare på når temperaturen er under ovennevnte 4
°C. 14 Som referanse lå gjennomsnittstemperaturen i Trondheim, i perioden Juni 2018 – Juni 2019,
i fem måneder under 4 °C. 15 Et system som krever aktiv oppvarming i lange perioder krever mer
vedlikehold og har større sannsynlighet for feil i forhold til passive systemer, som for eksempel
åpne fasadesprinkler.

Påvirkning av vindforholdene
Vanntåke blir i større grad påvirket av vindforholdene på grunn av mindre dråpestørrelse. Ifølge
leverandøren reduseres vindpåvirkning i stor grad når vanntåken kombineres med vannkanonen,
som er montert i midten av turbinen. Dokumentasjonen av denne effekten har imidlertid ikke vært
tilgjengelig for oss. Det er i tillegg mulig å operere med vannkanonen uten tåke. I et slik scenario
mister turbinen fordelen av vanntåken, men vindpåvirkning vil være like stor, eller mindre på
grund av luftstrømmen fra turbinen, som en tilsvarende vannkanon.

14
15

Skriftlig korrespondanse med leverandøren EmiControl, 2019-07.05
Data er basert på målingene fra yr.no
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Forutsetninger
Vanntåketurbiner har samme forutsetninger som tilsvarende systemer basert på vannkanoner.
Oppsummering
Vanntåketurbiner er det mest fleksible systemet, som kan bekjempe en brann fra lang avstand
eller kjøle fasaden aktiv. Vanntåketurbinen kan i tillegg operere som en ren vannkanon, bruke
vanntåke eller en kombinasjon av disse. Det gir større fleksibilitet med hensyn til slokkeeffekt og
vindpåvirkning. Samtidig øker risikoen for feil med økende systemkompleksiteten og
effektiviteten vil være i større grad avhengig av den automatiske styringen.
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6

Diskusjon

6.1

Risikovurdering

Av de kartlagte scenariene i kapittel 3.3 fremgår det at brann i eksisterende bebyggelse har større
sjanse for å spre seg til nybygget enn fra nybygget til eksisterende bebyggelse. Videre fremgår
det at branner som oppstår og holdes inne i eksisterende bygninger, enten ved hjelp av passive
eller aktive (slokkesystem) brannsikringstiltak, ikke vil utgjøre noen risiko for nybygget.
Derimot vil det være fare for brannspredning til det nye bygget først når brannen sprer seg til taket
i eksisterende bebyggelse. Dette kan skje enten ved at brannen sprer seg gjennom taket (tap av
integritet) eller ved spredning ut gjennom vinduer, langs fasade til tak. Et defekt
brannslokningsanlegg vil kunne øke risikoen for spredning av brann til tak, mens en konstruksjon
med høy brannmotstand og lite brennbar fasade vil redusere risikoen.
I mange tilfeller vil brannvesenet ha god tilgang til å utøve slokkeinnsats med deres høyderedskap,
i alle fall i brannens tidlige fase. Men dersom brannen har spredt seg til tak vil det også være stor
sannsynlighet for at brannen kan spre seg mellom loftene til de eksisterende bygningene, slik det
ble erfart under brannen i Nordrekvartalet i 2002. Manglende branntettinger, åpne dører og
manglende brannskiller er dessuten forhold som gjentagende har blitt avdekket under
brannvesenets tilsyn med adressene i kvartalet, og som er med å bygge oppunder risikoen for rask,
innvendig brannspredning mellom de eksisterende bygningene. En slik spredning vil før eller
siden trenge gjennom konstruksjonen og opp til taket, og brannvesenet vil ha en helt annen
situasjon.
En brann i eksisterende bygningsmasse, og da spesielt en brann som har spredt seg til tak og
omfatter flere bygninger, vil representere en risiko for nybygget. Nybyggets fasade ønskes kledt
med trepanel, også brannveggene av estetiske grunner. I tillegg vil det være balkonger som
sannsynligvis også vil ha innslag av tre og innehold av annet brennbart materiale. Det ønskes også
åpningsbare vinduer installert i brannveggene for å sikre gode lysforhold i leilighetene. Disse
løsningene representerer svekkelser i brannveggen. Trepanelet fordi det vil kunne antenne og
raskt spre brannen oppover fasaden og opp til tak, og vinduene gjennom å gjøre dem åpningsbare,
men også når de er lukket, dersom vinduene i seg selv kan ha lavere brannmotstandsklassifisering
enn brannveggen for øvrig.
Dette vil være et problematisk tilfelle, i og med at nybygget er såpass høyt, og ligger bakenfor
eksisterende bebyggelse, noe som gjør at brannvesenet vil ha vanskeligheter med å gjennomføre
utvendig slokkeinnsats, hindre spredning fra eksisterende bygningsmasse til nybygg og utføre
evakuering fra nybyggets øverste etasjer.
På en annen side vil det nye bygget dele Midtbykvartalet i to. Der hvor nybygget grenser mot
eksisterende bygningsmasse, vil veggene oppføres som brannvegger. I praksis vil dette bety at
nybygget vil kunne fungere som et brannskille og seksjonere kvartalet. Så lenge man kan unngå
brannspredning til nybygget vil det kunne redusere risikoen for at hele kvartalet går tapt i en
brann.
På grunn av begrenset adkomst grunnet eksisterende bygninger kan brannvesenet ikke benytte
høyderedskap for evakuering. Rømning må derfor foregå gjennom bygningen, trapperom, og ut.
Videre, siden nybygget ikke har egne utganger direkte til gatene utenfor, må rømning foregå via
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tverrforbindelser til Thomas Angells gate (ved nr. 12 og 14) og via portalene gjennom Olav
Tryggvasons gate 17 og 21. Noen av disse veiene vil også kunne fungere som angrepsvei for
brannvesenet slik at disse funksjonene kan komme i konflikt.

6.2

Litteraturstudie

I denne studien er det gjennomført en litteraturstudie som hadde som mål å kartlegge
forskningsfronten innenfor aktive vannbaserte slokkesystemer for utvendig bruk. Herunder har
man søkt etter forskningslitteratur om fasadesprinklere, vannvegger, vannkanoner (eller
monitorer), tilsatsmidler og sprinkleranleggs effektivitet og pålitelighet. Det generelle inntrykket
er at det er lite litteratur om temaet utvendig slokking tilgjengelig, og spesielt lite som omhandler
validering av ulike slokkesystems slokkeeffekt. Likevel er det funnet noe litteratur, selv om man
gjerne skulle sett at bredden av artikler hadde vært noe større.
Fasadesprinkler
Som nevnt i kapittel 4.1.1 er det funnet kun én studie som presenterer resultater fra branntester
med sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg for bruk på fasader. Begge systemene viste gode
resultater i form av å enten slokke brannen eller kontrollere den. Det skal sies at forsøkene
simulerte påsatt brann ved yttervegg, og at brannen derfor var av begrenset størrelse. I tillegg, i
testene med vanntåkesystem ble slokkeanlegget aktivert på signal fra flammedetektor som
detekterte brannen etter kun 12-15 sekunder etter antenning. Brannen har derfor vært svært
begrenset i størrelse i disse testene, og resultatene er mest sannsynlig ikke overførbare til tilfellet
med fullt utviklet brann i nabobygning.
En masteroppgave viste ved å gjennomføre brannsimuleringer at fasadesprinkler kan ha god
effekt for å redusere varmestrålingen mot, og temperaturutviklingen i, en vegg ved fullt utviklet
rombrann i nabobygningen. Det må imidlertid påpekes at simuleringene ikke er verifiserte med
forsøk, og at det derfor hefter usikkerhet ved resultatene.
Til tross for manglende litteratur innenfor feltet fremstår det imidlertid sannsynlig at
fasadesprinkler vil ha en positiv effekt med hensyn til å kjøle og forsinke antennelse av fasaden.
Om effekten derimot er tilstrekkelig med hensyn til problemstillingen i Midtbykvartet må
undersøkes nærmere gjennom forsøk, og gjerne i kombinasjon med verifiserte simuleringer.
Vinduer
Som tidligere nevnt er (åpningsbare) vinduer i brannveggen i det planlagte bygget et svakt punkt
som kan sette brannveggens integritet på spill. Studier viser at det er mulig å forlenge vinduers
brannmotstand ved å installere sprinklerdyser rettet mot vinduene. Det krever imidlertid korrekt
utførelse, da vannet må fordeles over hele vinduets flate for å unngå termiske spenninger. En slik
løsning vil imidlertid ikke løse problemet med at vinduene kan være åpne i det en brann oppstår.
Vannvegg
Flere studier peker på at vannvegger er godt egnet til å absorbere varmestråling, og på den måten
beskytte objekter fra varmestråling fra motsatt side av vannveggen. Forsøkene er imidlertid
gjennomført i relativt små, lukkede rom, og brannene har også vært av begrenset størrelse. Det er
derfor usikkerhet vedrørende overførbarheten av resultatene til åpne, utendørs områder med større
branner.
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Studiene peker også på at mindre dråper har bedre evne til strålingsabsorpsjon enn større dråper.
Små dråper vil imidlertid være mer sensitive for vind, noe som kan føre til at dråpene blåser vekk
slik at de ikke danner noen vegg og følgelig ikke gir noen beskyttelse. Fasadesprinkler kan ifølge
simuleringer også være sensitive for vind, men dette er sannsynligvis et mindre problem i og med
at man har vindskjerming på minst én side, og at i det minste en del av dråpene vil treffe og væte
veggen. Dersom man går for en vannvegg som beskyttelse mot brann i eksisterende
bygningsmasse må man gjøre en avveiing mellom små dråper som gir bedre absorpsjon og store
dråper som gir bedre veggdannelse. I så måte virker det som en enklere og mer robust løsning å
ha et fasadesprinklersystem som væter og holder vannet lenger på veggen i stedet for å kaste alt
vannet mot bakken.
Vannkanon
Det er gjennomført en del studier som demonstrerer et kombinert deteksjons- og slokkekonsept
hvor vannkanoner benyttes. Studienes fokus har for det meste vært å demonstrere systemets evne
til å lokalisere brannen i rommet heller enn å dokumentere slokkeeffekt.
Én studie som imidlertid har undersøkt systemets effekt presenterte lovende resultater, både med
hensyn til tidlig deteksjon og til å kontrollere brannen. Brannkilden som ble benyttet i forsøkene
var pappesker fylt med plastbeger, en brannkilde som ikke er uvanlig å benytte branntester for å
kvalifisere slokkesystemer. Denne brannkilden, som har mye materiale som antenner lett og
brenner relativt raskt kombinert med mye luftrom gir gode muligheter for en brann å utvikle seg
og bli stor. I de rapporterte testene ble brannene raskt detektert (med flammedetektor), noe som
gjorde at slokkeinnsatsen ble iverksatt før brannen ble særlig stor.
At vannkanonen kan sikte seg inn mot brannen vil være en av de største fordelene til dette
konseptet. Man kan levere vann rett inn i brannsonen på et tidlig tidspunkt, uten å måtte vente på
at brannen beveger seg mot slokkesystemet. Videre vil det være en fordel at et vannkanonsystem
kan veksle mellom konsentrert og spredt stråle, hvor sistnevnte kan brukes til å væte
fasadeoverflater og absorbere varmestråling.
På den andre siden vil et vannkanonsystem, med bevegelige deler, sensorer (detektorer) og logikk
sannsynligvis være mindre robust med hensyn til klima, frost og støv, og følgelig kreve
systematisk ettersyn og vedlikehold. Ettersyn kan antageligvis utføres automatisk ved at det
integreres en selvdiagnostikkrutine i systemet, som kan gi feilmelding til ansvarshavende ved feil.
I så fall kan et slikt system bli mer pålitelig enn et tradisjonelt sprinkleranlegg.
Vanntåketurbin
Vi har ikke lykkes med å finne forskningslitteratur som omhandler vanntåketurbiner.

6.3

Konsept for Midtbykvartalet

Basert på litteraturstudiet og kartlegging av eksisterende løsninger konkluderes det med at
kombinasjonen av et statisk og et dynamisk system vil gir den beste balansen mellom
systemrobusthet, slokkeeffekt og fleksibilitet.
Robusthet er et viktig kriterium for sikkerhetskritiske systemer. I og med at nybygget er planlagt
for boliger er det viktig å etablere et system som krever minst mulig vedlikehold, testing og
organisatoriske strukturer for å fungere pålitelig. Både fasadesprinkler og vannvegger
tilfredsstiller disse kravene. Som diskutert i kapitel 6.2 er vannvegger mer følsom for vind. I
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tillegg krever prosjektering av vannvegger i større grad antagelser angående optimal
dråpestørrelse for å balansere de motstridige kravene til strålingsabsorpsjon og vindmotstand.
Fasadesprinkler anses derfor som den mest hensiktsmessige løsning for statiske systemer.
Prosjektering og dimensjonering av fasadesprinkler skal ta hensyn til utforming av vinduer,
balkonger og takterrasser, som er blitt identifisert som sårbarheter for brannveggene. I tillegg må
brennbar effekten av fasadekledning på brannspredning undersøkes. Ved åpne vinduer og
balkongdører vil effekten av sprinkler i stor grad reduseres til strålingsabsorbsjon, lignende
effekten av en vannvegg, siden det ikke vil være noen overflate bak vannstrømmen. Effekten av
å absorbere stråling, og dermed opprettholde krav for isolering, i et slik tilfelle er igjen avhengig
av dråpestørrelsen og tettheten av vanndråpene i lufta. Studier har dessuten vist at vanngardiner,
og da sannsynligvis også fasadesprinklere, ikke hindrer spredning av røyk, noe som kan føre til
tap av brannveggens integritet da røyken kan spre seg inn gjennom vinduet. Brannskiller som
lukker automatisk foran åpne vinduer og dører kan øke evne til å motstå en brann, men vurdering
av slike systemer er ikke inkludert i denne studien.
Fasadesprinkler vil først og fremst kjøle fasaden av nybygget og absorbere varmestråling fra en
potensiell brann i eksisterende bebyggelse. Et slik system vil derimot ikke være egnet for å slukke
eller aktivt bekjempe en brann i eksisterende bebyggelse.
En fordel med dynamiske systemer er at de kan brukes til å kjøle fasader, men også til å bekjempe
en brann aktivt over en relativt lang avstand. I tillegg kan slike systemer etableres slik at
brannvesenet kan overta styringen av slokkesystemet etter behov. Denne egenskapen anses som
viktig, i og med at nybygget er såpass høyt og ligger bakenfor eksisterende bebyggelse, noe som
gjør at brannvesenet vil ha vanskeligheter med å gjennomføre utvendig slokkeinnsats og hindre
spredning fra eksisterende bygningsmasse til nybygg. Derfor er anses det som viktig å velge en
eventuell plassering av dynamiske systemer i samarbeid med brannvesenet. To eksisterende
dynamiske systemer ble identifisert i kapitel 5; vannkanoner og vanntåketurbiner. Begge systemer
kan kombineres med en automatisk styring som gjør det mulig å bekjempe en brann i en tidlig
fase, allerede før brannvesenets ankomst, så lenge man oppnår tidlig deteksjon. Dersom en brann
i de eksisterende bygningene har spredt seg til tak vil det være stor sannsynlighet for at brannen
kan spre seg mellom loftene. Når en brann sprer seg innvendig i de eksisterende bygningene vil
det ikke være mulig å slokke den med fast installerte dynamiske systemer. Derfor må kjøle- og
slokkeeffekten av slike systemer evalueres basert på scenarioet med en stor brann i nabobygget,
noe som ikke er blitt gjort tidligere.
Kjøle- og slokkeeffekten for begge systemene er i stor grad avhengig av styringen.
Styringssystemet må har evne til å sikte vannkanonen eller vanntåketurbinen mot brannen,
eventuelt kompensere for vindeffekter og velge en hensiktsmessig strålemodus. For å tilpasse
styringssystemet til Midtbykvartalet er det derfor nødvendig å kvantifisere kjøle- og
slokkeeffekten av et slik system på forhånd og med hensyn til en potensielt stor brann i
eksisterende bygninger.
Utvalgte vanntåketurbiner har muligheten å operere i en «full jet»-modus, som er lik en
vannkanon. Derfor anses slike systemer som mer fleksibel enn vannkanoner. Vanntåketurbiner
setter, imidlertid, store luftmengder i bevegelse og generer turbulens som kan påvirke brannen.
Det er derfor viktig å undersøke om og i hvilke tilfeller dette kan forverre brannen og har negativ
effekt på andre områder i kvartalet.

© RISE Research Institutes of Sweden

64

Referanser
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

Direktoratet for byggkvalitet, “Veiledning om tekniske krav til byggverk - Byggteknisk
forskrift (TEK17) med veiledning. Ikrafttredelse 1. juli 2017.” DiBK, 01 Jul. 2017.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Forskrift 19. juni 2017 nr. 840 om tekniske
krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK17). 2017.
R. Wighus, E. Andersson, U. Danielsen, K. S. Pedersen, and J. P. Stensaas, “Gransking av
storbrann i Trondheim 7. desember 2002.,” SINTEF, Norges branntekniske laboratorium
as, NBL A03108, 2003.
K. Hox, “Branntest av massivtre,” SP Fire Research AS, Trondheim, SPFR A15101, 2015.
“Melding HO-1/99: Sprinkler - Temaveiledning.” Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern (DBE) og Statens bygningstekniske etat (BE), 20 Feb. 1999.
I. Brønseth, “Masteroppgave: Brannsikring i trehusbyen Levanger,” Masteroppgave,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for bygg, anlegg og transport,
Trondheim, Norge, 2015.
A. Garten, “Fasadesprinkling som risikoreduserende tiltak mor brannspredning i tett
trehusbebyggelse under vindfulle forhold,” Masteroppgave, Norwegian University of
Science and Technology, Trondheim, 2018.
K. O. Bialas, “Freezing in Fire Sprinkler Systems During Activation at Low
Temperatures,” Master’s thesis, Lund University, Lund, Sverige, 2011.
M. Arvidson, “An overview of fire protection of Swedish wooden churces,” SP Fire
Technology, Borås, Sweden, SP Report 2006:42, ISBN 91-85533-28–9, 2006.
G. Jensen, “KA PROSJEKTET Test rapport - Ytelsetesting av systemer for å bekjempe
brann inne og ute ved store trebygg,” COWI AS, Trondheim, A075349, Aug. 2018.
C. C. Tseng and R. Viskanta, “Absorptance and transmittance of water spray/mist
curtains,” Fire Safety Journal, vol. 42, no. 2, pp. 106–114, Mar. 2007.
C. L. Choi, “Radiation blockage effects by water curtain,” p. 7.
A. Collin, S. Lechene, P. Boulet, and G. Parent, “Water Mist and Radiation Interactions:
Application to a Water Curtain Used as a Radiative Shield,” Numerical Heat Transfer, Part
A: Applications, vol. 57, no. 8, pp. 537–553, May. 2010.
N. K. Fong, W. K. Chow, and W. T. Chan, “Preliminary studies on smoke spreading
prevention and thermal radiation blockage by a water curtain,” p. 6.
G. Parent, R. Morlon, Z. Acem, P. Fromy, E. Blanchard, and P. Boulet, “Radiative
shielding effect due to different water sprays used in a real scale application,” International
Journal of Thermal Sciences, vol. 105, pp. 174–181, Jul. 2016.
M. Turco, P. Lhotsky, and G. Hadjisophocleous, “Investigation into the use of a water
curtain over openings to prevent fire spread,” MATEC Web of Conferences, vol. 46, p.
04001, 2016.
W. K. Chow, E. Y. L. Ma, and M. K. K. Ip, “Recent experimental studies on blocking heat
and smoke by a water curtain,” p. 7.
A. K. Kim, B. C. Taber, and G. D. Lougheed, “Sprinkler Protection of Exterior Glazing,”
Fire Technology, vol. 34, no. 2, pp. 116–138, May. 1998.
A. K. Kim and G. D. Lougheed, “The Protection of Glazing Systems With Dedicated
Sprinklers,” Journal of Fire Protection Engineering, vol. 2, no. 2, pp. 49–59, May. 1990.
A. Kim, “Protection of glazing in fire separations by sprinklers,” in Interflam ’93:
Proceedings of the Sixth International Conference, Oxford, United Kingdom, 1993, pp.
83–93.
Q. Shao, F. Li, T. Chen, and Z. Sun, “Heat resistance and water protection effectiveness
for large single-pane fireproof glass,” Journal of Central South University of Technology,
vol. 18, no. 6, pp. 2185–2191, Dec. 2011.
T. Chen, H. Yuan, G. Su, and W. Fan, “An automatic fire searching and suppression system
for large spaces,” Fire Safety Journal, vol. 39, no. 4, pp. 297–307, Jun. 2004.

© RISE Research Institutes of Sweden

65

[23] Y. Xin et al., “An Experimental Study of Automatic Water Cannon Systems for Fire
Protection of Large Open Spaces,” Fire Technology, vol. 50, no. 2, pp. 233–248, Mar.
2014.
[24] S. Nam, A. Braga, H. Kung, and J. Troup, “Fire Protection For Non-storage Occupancies
With High Ceiling Clearances,” Fire Safety Science, vol. 7, pp. 493–504, 2003.
[25] H.-C. Kung, B. Song, Y. Li, X. Liu, L. Tian, and B. Yang, “Sprinkler protection of nonstorage occupancies with high ceiling clearance,” Fire Safety Journal, vol. 54, pp. 49–56,
Nov. 2012.
[26] A. E. Cote and National Fire Protection Association, Fire Protection Handbook. National
Fire Protection Assn, 2008.
[27] A. Kärrman, “Chemical Analysis of Selected Fire-fighting Foams on the Swedish Market
2014,” Swedish Chemicals Agency, Stockholm, Sweden, 511 163, May. 2015.
[28] J. Lindström, G. Appel, K. Palmkvist, and K. O. Bialas, “MSB618 Förmåga och
begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad - fokus på miljöarbete,”
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(SÄRF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ISBN: 978-91-7383-390-5, Nov.
2013.
[29] A. M. Tafreshi and M. di Marzo, “Foams and gels as fire protection agents,” Fire Safety
Journal, p. 11, 1999.
[30] A. K. Storesund, K. Hox, A. G. Bøe, and R. Wighus, “NBL A13126 Slokkevannsmengder,”
SINTEF NBL as, Trondheim, ISBN: 978-82-14-00123-5, Oct. 2013.
[31] H. Ingason, R. Fallberg, K. Palmkvist, and U. Edholm, “SP Rapport 2012:63
Övertrycksventilation kombinerad med skärsläckare,” SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Borås, ISBN: 978-91-87017-81-0, 2012.
[32] S. Haram, “Kreative løsninger mot branninfernoet i Lærdal,” Brann & Sikkerhet, no. 2, pp.
18–19, 2014.
[33] A. Steen-Hansen, A. G. Bøe, K. Hox, R. F. Mikalsen, J. P. Stensaas, and K. Storesund,
“Hva kan vi lære av Lærdal? Vurdering av brannspredningen,” SP Fire Research AS, SPFR
A14109, 2014.
[34] “Product information: Moussol-FF 3/6.” Dr. Sthamer Hamburg.
[35] C. P. Hedlin, “Sorption isotherms of twelve woods at subfreezing temperatures.,” Forest
Products Journal, vol. 17, no. 12, pp. 43–48, 1967.
[36] A. Steen-Hansen, G. Jensen, P. A. Hansen, R. Wighus, T. Steiro, and K. E. Larsen, “NBL
A03197 Byen brenner! Hvordan forhindre storbranner i tett verneverdig trehusbebyggelse
med Røros som eksempel.,” SINTEF NBL as, Trondheim, Jan. 2004.
[37] A. S. Bøe and C. Sesseng, “Krav til ettersyn og pålitelighet til sprinkleranlegg,” RISE Fire
Research, Trondheim, Norge, A19 20412:01, Jun. 2019.
[38] A. Fedøy, “Collecting, Analysing, and Presenting Reliabilty Data for Automatic Sprinkler
Systems,” Master thesis, Norway, 2018.
[39] K. Frank, N. Gracestock, M. Spearpoint, and C. Fleischmann, “A review of sprinkler
system effectiveness studies,” Fire Science Reviews, 2013.
[40] H. W. Marryatt, Fire: A Century of Automatic Sprinkler Protection in Australia and New
Zealand 1886 - 1986. Australian Fire Protection Association; Revised edition, 1988.
[41] C. S. Juneja, “Analysis of Ontario Fires and Reliability of Active Protection Systems,”
Master thesis, Canada, 2004.
[42] “BS PD 7974-7:2003 Application of fire safety engineering principles to the design of
buildings. Probabilistic risk assessment.” British Standards, 2003.
[43] D. Malm and A.-I. Petterson, “Reliability of Automatic Sprinkler Systems - an Analysis of
Available Statistics,” Lund University, 5270, 2008.
[44] M. Melin, “Tillförlighet för automatiska vattensprinkleranläggningar,” Brandkonsulten
AB, 2017.
[45] M. Ahrens, “U.S. Experience with Sprinklers,” NFPA, 2017.
[46] K. Frank and M. Spearpoint, “Uncertainty in Estimating the Fire Control Effectiveness of
Sprinklers from New Zealand Fire Incident Reports,” in Fire Technology.

© RISE Research Institutes of Sweden

66

[47] “SP Method 5483 - Performance testing and validation of automatic building external fire
protection systems.” RISE Research Institutes of Sweden, Apr. 2018.
[48] P. Peña and Z. L. Magnone, “Exterior Fire Suppression System for High-Rise Buildings
with Combustible Cladding.”

© RISE Research Institutes of Sweden

Appendix A – side 1

A

Været i Trondheim

Tabell A-1

Temperaturer, nedbør og vind registrert i Trondheim ved målestasjonen på Voll fra og med mai 2018 til og med mai 2019. Ekstremverdier er markert
med farger.

Måned

Temperatur
Snitt

Nedbør
Normal

Varmest

Kaldest

Totalt

Vind
Normal

Maks per
døgn

Snitt

Maks

mai 2019

7,9°

9,0°

23,8°

-1,4°

60,6 mm

50,0 mm

9,3 mm

2,4 m/s

8,1 m/s

apr 2019

7,3°

3,0°

22,0°

-7,3°

7,0 mm

45,0 mm

3,9 mm

2,1 m/s

6,5 m/s

mar 2019

0,0°

0,0°

13,5°

-13,4°

129,8 mm

50,0 mm

22,6 mm

3,2 m/s

13,5 m/s

feb 2019

0,8°

-2,5°

10,3°.

-12,7°

53,5 mm

50,0 mm

12,1 mm

2,8 m/s

14,0 m/s

jan 2019

-2,1°

-3,0°

7,8°

-11,7°

139,2 mm

60,0 mm

18,9 mm

2,9 m/s

12,5 m/s

des 2018

-0,2°

-2,0°

9,1°

-13,7°

102,0 mm

80,0 mm

20,0 mm

2,7 m/s

10,2 m/s

nov 2018

3,5°

0,5°

12,6°

-7,8°

32,0 mm

70,0 mm

7,8 mm

2,2 m/s

12,1 m/s

okt 2018

5,8°

5,5°

21,8°

-6,8°

140,1 mm

100,0 mm

18,3 mm

2,6 m/s

10,9 m/s

sep 2018

10,8°

9,0°

21,8°

2,2°

127,7 mm

110,0 mm

18,4 mm

2,8 m/s

10,8 m/s

aug 2018

13,1°

12,5°

29,0°

4,3°

166,7 mm

85,0 mm

49,3 mm

2,1 m/s

8,8 m/s

jul 2018

17,3°

13,0°

32,1°

7,4°

36,8 mm

90,0 mm

8,6 mm

2,0 m/s

8,0 m/s

jun 2018

11,0°

12,0°

22,1°

3,8°

42,4 mm

65,0 mm

13,9 mm

2,6 m/s

10,2 m/s

mai 2018

12,9°

9,0°

26,9°

0,4°

30,4 mm

50,0 mm

9,6 mm

2,2 m/s

8,6 m/s

© RISE Research Institutes of Sweden

Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public
sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international
level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all
manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are
instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE
Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
Gjennom internasjonalt samarbeid med akademi, næringsliv og offentlig sektor bidrar vi til et
konkurransekraftig næringsliv og bærekraftig samfunn. RISEs 2 200 medarbeidere driver og
støtter alle typer innovasjonsprosesser. Vi tilbyr et hundretalls test- og demonstrasjonsmiljø for
framtidssikre produkter, teknikker og tjenester. RISE Research Institutes of Sweden eies av den
svenske staten.

RISE Research Institutes of Sweden AB
Postboks 4767 Torgarden, 7465 TRONDHEIM
Telefon: 464 18 000
E-post: post@risefr.no, Internett: www.risefr.no

© RISE Research Institutes of Sweden

RISE Fire Research
RISE-rapport: 2019:81
ISBN: 978-91-89049-11-6

