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PROSJEKTERING

BRANNBESKYTTELSE
Generelt
Trappen er oftest rømningsvei ved brann, og skal ikke ha høye temperaturer. Bygningsregler og
standarder skal beskytte liv og helse, og det er ulogisk å ha høye brannkrav i trapper.

Men, - vi møter ofte situasjoner både i Norge og i andre land hvor det stilles krav til en viss
minimum brannmotstandstid for trappene. Vanligvis er dette kravet på 30 minutter. Begrunnelsen
synes oftest å være at trappen skal gis en viss brannmotstandstid for å beskytte brannmenn som skal
arbeide i bygningen etter en brann. Oftest kreves det derfor 30 minutters brannmotstandstid, - fordi
dette er den laveste motstandstiden som er i bruk.

En annen årsak til å ha brannkrav i trappen, kan være fordi trappen benyttes som avstivende
element for horisontalkrefter (vind).
Følgenede spørsmål og svar på problemet ble publisert i det amerikanske tidsskriftet PCI-journal,
May-June 2000.
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Anbefalt brannbeskyttelse
Vi anbefaler at det fylles ut med mørtel i fugen mellom utsparing i vegg og reposet. Men bare rundt
enheten, enten i samme område som vertikalflensen dekker, se memo 41. Eller 5 cm rundt på all
sider av RVK/TSS enheten. Se memo og video på vår hjemmeside under teknisk manual,
trappeforbindelser og produksjon/montasje.
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Brandbeständighet hos RVK och TSS
Trapphus er brukt som rømningsveier og i brannbekjempingen, og av denne grunn er
brannsikkerheten i trapphus veldig viktig.
(Merk: Design og kalkulasion av repo og trapp er ingeniørens og elementrprodusentes ansvar).
RVK og TSS infestinger fungerer som korte konsoller mellom repå og støtteveggen. De bilder broer
over et lite luftgap, hvor de kan være sårbare for brann, med mindre det er gjort beskyttende tiltak.
Normal britisk praksis (Invisible Connections 'råd) er at luftspalten blir gjuten med en flytbar,
sementfri, ikke-krympende fugemasse som helt omslutter infestingen (se avsnitt nedenfor).
BS EN 1994-1-2: 2005 gir en veiledning om brannbeskyttelse av en stålbjelke med betongdeksel.
Tallene under er tatt fra tabell 4.3 fra den standarden.
Required fire resistance

R30

R60

R90

R120

Minimum cover ‘C’ mm

0

25

30

40

For å oppnå den nødvendige brannmotstanden, er det viktig at det tas hensyn til at
minimumsdekselet 'C' holdes rundt stålpartiet som bryter luftgapet. Ettersom utgjutingen er
begrenset mellom veggen og landingen, i et smalt gap, så blir avskaling under brannforhold ikke
ansett for å være en realistisk bekymring.
Invisible Connections Ltd spesifiserer ikke noen spesiell produsent for fugemasse, men den skal
være av god kvalitet og vare flytende slik at den går at helle in i luftspalten, i veggutsparingen og
rundt innre røret på forbindelsen. Fugen må også være i stand til å ta pålagte belastninger. Fugeprodusenter bekrefter vanligvis brannsikringsegenskaper som er sammenlignbare med eller
overskrider brannsikringsegenskaper for betong. Hvis du er i tvil, kontakt produsenten for å
bekrefte egenskapene.
Noen ganger blir det indre røret på forbindelsen mer utsatt pga visuelle/arkitektoniske årsaker. I
slike tilfeller må det tas alternative tiltak for å oppnå den nødvendige brannsikkerheten. Mest
vanlige blant disse er et slitesterkt belegg som påføres på det indre røret. Veiledning bør søkes fra
produsenter av slike belegg for å velge en egnet behandling.

Side 3 av 3

www.invisibleconnections.no

