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Seksjoneringsvegger og brannvegger
Forskriften krever at store byggverk skal oppdeles i brannsek-
sjoner, slik at en brann med påregnelig slokkeinnsats skal kunne 
begrenses til den brannseksjonen der den startet. Seksjone-
ringskravet kan bli utløst allerede fra areal (’fotavtrykk’) 800 m2 
når brannbelastningen er stor og fra 10.000 m2 for sprinklede 
bygninger med moderat brannbelastning. Sykehus og pleieinsti-
tusjoner skal alltid seksjoneres pga krav til horisontal rømning 
til annen seksjon (sikkert sted). Største bruttoareal pr. etasje for 
barnehager uten seksjonering er 600 m2.

’Brannvegger’ er i forskriftssammenheng et spesialtilfelle av 
seksjoneringsvegg og benyttes mellom separate byggverk.

Krav til seksjoneringsvegger og brannvegger vil i de aller fleste 
situasjoner være REI 120-M A2-s1,d0. Ubrennbarhetskravet (A2-
s1,d0) er i Veiledning til teknisk forskrift ytterligere forsterket ved 
at slike vegger forutsettes oppført i mur eller betong.

Det er dog en vesentlig forskjell mellom disse to veggtypene: 
En seksjoneringsvegg kan forholdsvis enkelt forankres til bære-
systemet på begge sider, slik at den opprettholder sin forankring 
på ikke brannutsatt side dersom bygningen på den andre siden 
kollapser. En brannvegg er vanligvis forankret til den ene siden, 
og skal opprettholde sin stabilitet når bygningen den er forankret 
til står i brann. I praksis betyr dette at hoved bære systemet må 
oppgraderes til samme brannmotstandstid som brannveggen.

Vårt referansebygg forutsettes å ha et areal < 10.000 m2 og 
avstand fra nærmeste nabobygg > 8 meter. Det er således ikke 
krav til hverken seksjonering eller brannvegg i dette tilfellet.

Teks t :  S iv i l i ngen iø r  B jø r n  Vik ,  BMB
I l l . :  yaymic ro . com og BMB

Brannver nsamarbe ide t  mur  og   be tong 
a rbe ider  fo r  å  syn l i gg jø re  mur-  og  be tong-

p roduk tenes  fo r t r i nn  i nnen  bygn ings-
mess ig  b rannver n .  BMB d r ives  fag l i g  og 

 admin i s t ra t iv t  i  nær t  samarbe id  med 
b rans je o rgan i sas jonen  Byggu teng renser . 

Mur og betong gir robuste konstruksjoner som 
oppfyller forskr i f tens krav t i l  bæreevne og 
stabi l i tet gjennom et ful lstendig brannfor løp . 
Preaksepterte løsninger sl ik disse er presentert 
i  BMBs Prosjekter ingsanvisning forenkler 
byggeprosessen, noe som kan bety reduserte 
kostnader knyttet t i l  prosjekter ing og kontrol l . 

Art ikkelen i forr ige utgave av mur+betong 
tok for seg kravene t i l  bærende og ski l lende 
konstruksjoner .  Her presenteres løsninger som 
t i l f redsst i l ler disse kravene. 
BMBs Prosjekter ingsanvisning kan lastes ned i 
s in helhet fra BMBs hjemmeside  
www.brannmurbetong.no .

BRANNSIKRE   
BYGG
 i mur og betong

For å illustrere krav og løsninger har vi valgt en boligblokk i 
fem etasjer som eksempel og referanse. I dette byggverket skal 
bærende hovedsystem utføres i brannklasse R 90/A2-s1,d0 og 
sekundære bæresystemer (etasjeskillere) i klasse R 60/A2-s1,d0. 
Skillevegger mellom brannceller skal være i brannklasse EI 60/
A2-s1,d0. Det betyr at både bæresystem og skillekonstruksjoner 
skal utføres i ubrennbare materialer, som i praksis vil være mur, 
betong, stål og giplsplater.

Boligblokker i mer enn to etasjer skal sprinkles etter skjerpede 
krav innført i TEK 2010. Det betyr at sprinkling ikke lenger er 
et kompenserende tiltak for å benytte brennbare konstruksjoner 
der det er krav om ubrennbare materialer (A2-s1,d0). Også vår 
boligblokk i mur og betong må sprinkles.

Del II: Løsningene

SCAN TEGLSTEIN
– over 250 Cradle to Cradle®-sertifisert hollandsk teglvarianter å velge mellom

Daas Baksteen er en av de første teglprodusentene som har Cradle to Cradle®-sertifisering.  

Sertifikatet er utstedt av EPEA og målet med konseptet er å forbedre kvaliteten på produktene slik at de:

• har en forbedret forbrukerkvalitet

• ikke utgjør en helserisiko

• er både økonomisk og økologisk nyttig

Cradle to Cradle®-prinsippet for produksjonen er i direkte kontrast til “vugge til grav”modellen der materialflyt dannes uten noe 

bevisst hensyn til gjenvinning. Hensikten med Cradle to Cradle®-prinsippet er å redusere forbruket av naturressurser og heller tenke 

gjenbruk av disse – som igjen forblir av verdi for både mennesket og naturen.

Daas Baksteen har i Holland et showroom på  

ca. 300 m2 og over 250 ulike tegltyper å velge i mellom,  

se hele sortimentet på www.daasbaksteen.nl
Bildene i annonsen er hentet fra showrommet hos Daas Baksteen 
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Materialegenskaper
Mur og betong brenner ikke, og lar seg følgelig ikke antenne og 
bidrar heller ikke med energi til brannen. Mur og betong har høy 
varmekapasitet som bidrar til å kjøle ned brannen og således 
forsinke brannutviklingen og forlenge tiden til overtenning.

Fordampningen av fukt som alltid vil finnes i mur og betong-
konstruksjonene representerer et varmesluk som ytterligere 
forsinker varmeinntrengningen. Dermed påvirkes bæreevne og 
mekanisk motstandsevne forholdsvis lite ved høye temperaturer.

Mur og betong er ubrennbare materialer i klasse A1-s1,d0.
I det følgende vises mekaniske egenskaper som en funksjon av 

temperatur for utvalgte materialer; murverk repr. ved tegl, samt 
betong og armeringsstål. Ved avansert brannteknisk prosjekte-
ring kan man basert på slike material- og konstruksjonsdata og 
lastkombinasjoner i ulykkesgrensetilstand brann utføre analyser 
av stabilitet og bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp.

Preaksepterte løsninger
I det følgende gjengis preaksepterte tabellverdier slik disse fin-
nes i gjeldende Eurocodes for betong- og murkonstruksjoner. 
Tabellverdiene gjelder egenskapene R (bæreevne), E (integritet) 
og I (isolasjonsevne). M (mekanisk motstandsevne) er ikke en 
standardisert preakseptert egenskap, men må vurderes i hvert 
enkelt tilfelle hvor det prosjekteres med brannvegger eller 
seksjoneringsvegger. Det forutsettes som tidligere nevnt at slike 
vegger utføres i mur eller betong.

Veggkonstruksjon Densitet Brannmotstand i minutter

kg/m3 EI 90 EI 120 EI 180 EI 240

Porebetong 500 75  85 110 125

Lettklinkerbetong 770 80  95 120 145 

Tegl massiv 1725 90 105 130 155

23 % hull 1950 105 120 155 180

lett-tegl 1350 105 120 150 180

Betong-
blokk

massiv/
utstøpt

2100 100 120 150 175

hullblokk 1440 125 145 185 220

Nødvend ig  vegg tykke lse  fo r  i kke-bærende  murkons t r uks j oner

Veggkonstruksjon Densitet Brannmotstand i minutter

kg/m3 REI 
30

REI 
60

REI 
90

REI 
120

REI 
180

REI 
240

Porebetong 500 100 100 100 115 140 170

Lettklinkerbetong 770 100 100 110 125 155 185 

Tegl massiv 1725 80 90 110 130 160 190

23 % hull 1950 80 105 130 150 190 220

lett-tegl 1350 80 100 125 145 185 215

Betong-
blokk

massiv/
utstøpt

2100 100 100 130 155 190 225

hullblokk 1440 100 125 160 190 235 275

Nødvend ig  vegg tykke lse  fo r  bærende  murkons t r uks j oner  
med e f f ek t iv  s lankhe t   le/he  ≤  20 og  u tny t te lsesg rad  μ f i  =  0 ,35 , 

ens i d i g  b rannpåkjenn i ng

Murverk  av  teg l .  
Ka ra k te r i s t i s k  fas the t  ved  høye  tempera tu re r .
a   Trykk fas the t
b   Bøyes t rekk fas the t  i  ho r i son ta l re tn i ng
c   Skjær fas the t  i  ve r t i ka l re tn i ng  og 
 t r ykk fas the t  ved  tynn fugmør te l
d   Bøyes t rekk fas the t  i  ve r t i ka l re tn i ng  og 
 skjær fas the t  i  ho r i son ta l re tn i ng

Be tongens  re la t ive  fas the t  
som funks j on  av  tempera tu r

Re la t iv  fas the t  som funks j on  av  tempera tu r  fo r  
s la kka rmer i ng  ( tempcore )  med tøyn i ngsn ivå  ≤  2  %
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Standard 
 brannmotstand

Minste vegg-
tykkelse (mm)

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

EI 240

60

80

100

120

150

175

Utnyttelsesgrad m
fi
 er et uttrykk for hvor stor del av bæreevnen 

som er utnyttet i ulykkesgrensetilstand brann. Det kan regnes 
med reduserte verdier for nytte-, snø- og vindlast i en brann-
situasjon, med tilhørende beskjeden utnyttelsesgrad når disse er 
dominerende laster. Egenlast skal regnes som faktisk verdi, og 
når dette er dominerende lasttilfelle blir utnyttelsesgraden ca 0,7.

Armeringsdybde er avstanden fra overflaten til senter arme-
ring, og avviker fra begrepet armeringsoverdekning i klassisk 
betongteknologi, som angir avstanden fra betongoverflaten til 
nærmeste overflate på armeringen.

Brann-
motstand 
i minutter

Minste dimensjoner av veggtykkelse t (mm) og armerings-
dybde a (mm) avhengig av utnyttelse

m
fi
 = 0,35 m

fi
 = 0,7

Eksponert på 
én side (REI)

Eksponert på 
to sider (R)

Eksponert på 
én side (REI)

Eksponert på 
to sider (R)

 30

 60

 90

120

180

240

100 / 10*

110 / 10*

120 / 20*

150 / 25

180 / 40

230 / 55

120 / 10*

120 / 10*

140 / 10*

160 / 25

200 / 45

250 / 55

120 / 10*

130 / 10*

140 / 25

160 / 35

210 / 50

270 / 60

120 / 10*

140 / 10*

170 / 25

220 / 35

270 / 55

350 / 60

* Overs ty res  av  and re  k rav  t i l  overdekn i ng  ( ko r ros j on ,  he f t )

B rannmots tand  av  bærende  be tongvegger  med s lankhe t  l k I t  ≤25

Standard 
brann-

motstand

Platetykkelse  
h  

(mm)

Armeringsdybde a (mm)

Enveis-plater Toveisplater

l
y
/l

x
 ≤ 1,5 1,5 ≤ l

y
/l

x
 ≤ 2

REI 30

REI 60

REI 90

REI 120

REI 180

REI 240

60

80

100

120

150

175

10*

20*

30*

40*

55*

65*

10*

10*

15*

20*

30*

40*

10*

15*

20*

25*

40*

50*

* Overs ty res  av  and re  k rav  t i l  overdekn i ng  ( ko r ros j on ,  he f t )
Mass iv t  p lass tøp t  be tongdekke .  M ins te  dekke tykke lse  og  m ins te 
a rmer i ngsdybde

Elementtykkelse (mm) Ekvivalent  tykkelse (mm) REI 60 REI 90

 200

 265

 320

 400

111

150

169

197

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

Brannk lasse  av  s tanda rd  hu l ldekker  (HD-e lemen te r )  med 
a rmer i ngs  dybde  40 mm

Som det fremgår av tabellen får man uten videre brannklasse  
REI 60 med standard armeringsdybde. Symbolet (x) for REI 90 
indikerer at utnyttelsen må kontrolleres, eventuelt kan det vurde-
res å etablere rotasjonsinnspenning. 

Utførelse av konstruksjon REI 120 med HD-element krever 
større armeringsdybde, påstøp og eventuelt tilleggsisolering på 
undersiden.

Løsningsvalg – eksempel boligblokk
I vårt eksempel med boligblokk i fem etasjer vil følgende 

konstruksjoner tilfredsstille forskriftenes minimumskrav. 
Merk: I de fleste situasjoner er det dimensjonerende laster 

i bruddgrensetilstanden som vi være avgjørende for valg av 
veggtykkelser og armeringsoverdekning. Mur og betongløsninger 
vil således være utført med betydelig reservekapasitet i brann-
sammenheng. 
• Hovedbæresystem 

Betongvegg i tykkelse 120 – 170 mm avhengig av utnyttelses-
grad og hvorvidt det er ensidig eller tosidig brannbelastning. 

• Sekundært bæresystem, vegger 
Betongvegg i tykkelse 110 – 140 mm avhengig av utnyttelses-
grad og hvorvidt det er ensidig eller tosidig brannbelastning.  
Murverk av lettklinkerblokk i tykkelse 100 mm med ensidig 
brannbelastning

• Sekundært bæresystem, dekker 
Hulldekkeelementer, alle tykkelser

I k ke- las tbærende  dobbe l  seks j oner i ngsvegg  av  le t t k l i nke rb lokk

Brannmots tand  av  i kke-
bærende mass ive  be tongvegger 
med høyde  maks ima l t  l i k  40 x 
vegg tykke lsen
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Byggdetaljer 
En forutsetning for oppfyllelse av brannkrav er at tilslutninger 
og gjennomføringer utføres i minst samme brannklasse som 
konstruksjonene for øvrig. En sammensatt konstruksjon blir ikke 
bedre enn det svakeste leddet. Her vises noen eksempler fra 
 Prosjekteringsanvisningen.

Referanser
• Prosjekteringsanvisningen  

’Mur og betong i bygningsmessig  
brannvern’ – lastes ned gratis fra BMBs  
hjemmeside www.brannmurbetong.no

• NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av byggevarer og bygnings-
deler. Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av 
materialers egenskaper ved brannpåvirkning. 2002

• NS-EN 13501-2 Brannklassifisering av byggevarer og bygnings-
deler. Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brann-
motstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer. November 2003.

• NS-EN 1996-1-2: 2005 + NA: 2010. Eurocode 6: Prosjektering av 
murkonstruksjoner. Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

• NS-EN 1991-1-2: 2002 + NA: 2008. Eurokode 1: Laster på kon-
struksjoner. El 1-2: Allmenne laster. Laster på konstruksjoner 
ved brann

• NS-EN 1992-1-2: 2004 + NA: 2010. Eurokode 2: Prosjektering av 
Betongkonstruksjoner. Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

• Betongelementboken. Bind D: Brannmotstand, bestandighet og 
tetting. Betongelementforeningen. 2. opplag 2007 

Brannvegg av  le t t k l i nke rb lokker  f ø r t  g jennom ta k . 
Ti l f redss t i l le r  E I  120

P las t rø rg jennomfø r i ng  i  be tongdekke  RE I  90 – 
med i nn fe l t  e l le r  u tenpå l i ggende  mans je t t

Sammen føyn i ng  me l lom be tongsøy le  og  sandw iche lemen te r


