Bygningskonstruksjon
og brannspredning

Brannspredning i rekkehus

Bor du i
rekkehus?

Før brann

1
Er det brannskillevegg
opp til yttertaket mellom
hver leilighet?

2
Eller stopper
brannskilleveggene
på loftet?

Etter brann

1

Rekkehus med brannskillevegg
Brannskillevegg
En brannskillevegg skal bestå av ubrennbare materialer
og motstå brann lenge nok til at alle beboere får evakuert
bygget og brannvesenet får startet slukking.

Er det hull i brannskilleveggen?
Da fungerer den ikke som den skal! Tett igjen hull med
ubrennbare tettemasser med samme brannmotstand
som veggen.

2

Rekkehus med åpent loft
Dersom bygget blir rammet av brann
og skaden kunne vært begrenset av brannskillevegger,
kan det være fare for avkortning av erstatningsutbetalingen
etter brannen. Vesentlige skadebegrensende tiltak som
medfører at skader unngås eller reduseres i omfang og
hyppighet, vil ha en positiv innvirkning på den fremtidige
forsikringspremien.

planer om å legge om/oppgradere taket?
Skal det likevel renoveres? Da er det mye enklere å komme
til, så benytt anledningen til å dele opp loftet med
brannskillevegger også!

!

Det har i årenes løp oppstått flere branner i rekkehus som har spredt seg veldig raskt i hele takkonstruksjonen fordi loftet
ikke har vært oppdelt med brannskillevegger opp til yttertak mellom hver boenhet. Det vil si at disse loftene har vært åpne
fra den ene enden av bygget til den andre, med stor brannspredningsfare som konsekvens. La ikke dette ramme deg!

Huseiere har ansvaret for at byggets sikkerhet er minst like
høy som byggkravene fra 1984. Det kan man sørge for ved
å gjøre en rekke utbedringer, så langt det er praktisk mulig.

Er dere i faresonen?
Bor dere i rekkehus der det ikke er
brannskillevegger på loftet?
Er brannskilleveggene tette nok?
Trenger dere hjelp til å få dette vurdert?

Ta kontakt med boligbyggelaget ditt
for mer informasjon og bistand!

Totalforsikring for boligselskap – en komplett forsikring for borettslag og sameier som forvaltes av et boligbyggelag
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Eier av et byggverk har ansvaret for å ivareta brannsikkerheten.
I boligselskap er eier representert av styret i boligselskapet.
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