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Eiendommen Åshaugveien 153B og 155 i Tønsberg  skal dokumentere brannsikkerheten iht. FOBTOT.  
 
Eiendommen er definert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. Eiendommen  omfatter  
- bygning med forsamlingslokale/møtelokaler og kjøkken m/kafedrift  (Åshaugveien 155) og 
- overnattingsbygg/motell med 8 overnattingsrom  (Åshaugveien 153) 
 
Brannsikkerheten  skal tilfredsstille sikkerhetsnivået i byggeforskrift av 1985 (BF-85) så langt det er 
praktisk og økonomisk forsvarlig jfr. Brannforebyggende forskrift. 
Tilstandsrapporten er utarbeidet med terminologi og disposisjon iht. TEK-97 og dokumenteres utfra 
sikkerhetsnivået i VTEK/REN-97. Evt. avvik fra TEK/VTEK-97 vurderes iht. BF-85 da dette er det formelle 
referansenivået. Det er definert fravik fra pre-aksepterte løsninger i den branntekniske tilstandsrapporten. 
 
Det er oppsummert  tiltak i kap. 7.  Med de nevnte tiltak er sikkerhetsnivået BF-85 oppfylt med de angitte 
utbedringer lagt til grunn.  
 
Det må etableres organisatoriske rutiner i forbindelse med driften av bygningen. I denne forbindelse må 
risikovurdering gjennomføres iht. rapportens kap. 6. 
 
Eksisterende bygninger på eiendommen  Åshaugveien 153 og 155  i Tønsberg  vurderes  å tilfredsstille 

krav til brannsikkerhet iht. Brannforebyggende forskrift med de nevnte utbedringer. 
 

 

 

 

 

 

mailto:os@oyvindstokke.no
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1. MANDAT OG PREMISSER FOR OPPDRAGET 

Mandatet for oppdraget er å vurdere og dokumentere  krav til brannsikkerhet i eksisterende bygning. Bygningen 

er registrert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. 

Rapporten  er utført av siv ing Øyvind Stokke AS  foretaksnr. 995689898. Foretaket har sentral godkjenning 

fra Statens bygningstekniske etat  for brannteknisk prosjektering og kontroll av brannteknisk prosjektering 

tiltaksklasse 3. 
 

2. BAKGRUNN OG DOKUMENTASJON 

Brannteknisk tilstandsanalyse  er basert på  følgende underlag: 

1. Tegninger mottatt fra tiltakshaver, utarbeidet av Arkitektkontoret Kuben AS. Dette omfatter 

A20-01 Flykafeen. Plan 1.etasje. Datert april 2021. M 1:100. 

A20-02 Flykafeen. Plan 2.etasje. Datert april 2021. M 1:100. 

A40-01 Flykafeen. Fasade nord og vest. Datert april 2021. M 1:100. 

A40-02 Flykafeen. Fasade sør og øst. Datert april 2021. M 1:100. 

A20-01 Motell.  Plan 1.og 2.etasje. Udatert. M 1:100. 

A40-01 Motell.  Fasader. Udatert. M 1:100. 

2. Notat til Statens vegvesen vedr. søknad om påbygg til Flykafeen sine lokaler med fjerning av utenpåliggende 

kjølelager. Datert Nøtterøy 27.05.2021. 

3. Opplysninger fra  oppdragsgiver 

4. Situasjonskart inkl. brannkummer fra kartportalen til Tønsberg kommune 

5. Div. befaringer, senest i 2021 inkl. bildemateriale fra befaringer. 

 

I forbindelse med utførelsen må det kontrolleres og dokumenteres de forhold som er forutsatt i brannkonseptet.  

 
 

Dokumentet angir brannsikkerhetsstrategi (nivå A). Strategidokumentet gir i utgangspunktet  rammer og 

føringer for detaljprosjekteringen. Funksjonskravene i brannstrategidokumentet må implementeres og 

ivaretas i ytelsesnivå i detaljprosjekteringen av de respektive fagrådgivere.  

 
 

3. REFERANSENIVÅ OG HJEMMELSGRUNNLAG 

Referansenivå for sikkerhetsnivået i bygningen er Byggeforskrift av BF-85, jfr. Brannforebyggende 

forskrift, hvor det heter at alle bygninger oppført iht. eldre byggeforskrifter enn BF-1985, skal 

oppgraderes til sikkerhetsnivå i Byggeforskrift av BF-85.  

 

Rapporten er en brannteknisk tilstandsanalyse – nivå 1, jfr. Byggforvaltningsblad «720.306 

Brannteknisk tilstandsanalyse Nivå 1».  

Tilstandsrapporten dokumenteres utfra Plan- og bygningsloven av 14.06.1985  m. endringer og teknisk 

forskrift av 1997 (TEK-1997).  Løsningene baseres i utgangspunktet på pre-aksepterte løsninger iht. 

VTEK/REN 4. utgave 2007. Fravik fra pre-aksepterte løsninger skal angis og  dokumenteres. 

Der hvor det er fravik fra TEK/VTEK-97, henvises til bestemmelser i Brannforebyggende forskrift. 

Dersom fravik ikke oppfyller krav i BF-85, må fravik vurderes og evt. kompenseres med tiltak eller 

utbedres. 



     

                                                                                                               

 
 

Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               4 av 26 

 

Det fremkommer ikke av lovdata pr. august 2021 at det forefinnes særskilte vedtekter vedrørende 

branntekniske tiltak for Tønsberg  kommune som hensyntas i rapporten. 

 

 

4. BRANNOBJEKTET 

 
Bygningene 

Det er tre frittliggende bygninger på eiendommen: 

- Flykafeen. Gjestegård/kafebygning i to etasjer (Åshaugveien 155). Gjestegården er oppført ca. 

1975 etter totalskade ved brann. Bygningen er i ettertid ombygget noe. Bygningen er tilbygd med 

kjølerom/fryserom mot vest etter 2015. Tilbygget erstattet midlertidige kjøleroms-

/fryseromskontainere. Tilbygget er p.t. ikke omsøkt og godkjent. 

- Motell i to etasjer med utleie av 8 overnattingsrom (Åshaugveien 153B). Motellet er en eldre 

bygning som er ombygd  flere ganger. 

- Trafobygningen (Lede AS) er frittliggende i avstand >> 8 m fra annen bebyggelse. Denne 

bygningen omtales derfor ikke videre i rapporten. 

 

Bygningene har følgende anvendelse og areal: 

 
Bygning 

 

 
Etasje 

 
Areal (BTA) 

 
Anvendelse 

Gjestegård (kafebygning) U.etg 255 m2 
 
 

42 m2 

Forsamlingslokale, 
toalettavdeling, tekniske rom og 
lager. 
Tilbygg - Lager/garasje 

1.etg 323 m2 
  57 m2 

Kafe/selskapslokaler. Kjøkken. 
Tilbygg - Lager m/kjølerom og 
fryserom. 

Sum 677 m2 Grunnflate gjestegård 380 m2 

Motell 1.etasje  125 m2 4 utleierom m/separate bad. 
Fellesrom. Rømningskorridor. 

 2.etasje  95 m2 4 utleierom m/separate bad. 
Rømningskorridor med utgang 
til utvendig trapp. 

 Sum    220 m2 Grunnflate motell 125 m2 

Arealene er beregnet utfra tegninger og er veiledende. 

 

Brannenergi 

Det legges til grunn for prosjekteringen spesifikk brannbelastning  50 MJ/m2 < Qs < 400 MJ/m2 i alle 

bygningene. 

 

Bygningsmessig utforming                                                                                                                                        

- Gjestegård/kafebygning. 

Bygningen er oppført i murte konstruksjoner i underetasje med innvendige skillevegger dels 

lettvegger i bindingsverk og platekledninger, dels innvendige vegger oppført i murverk. Etasjeskillet 

er i lecaplank/ytongelementer. 1.etasje vegger og takkonstruksjonen er oppført i 

bindingsverk/trekonstruksjoner.  

Det er åpen trappeforbindelse mellom etasjene. Det er kun installert en branndetektor sentralt i 

publikumsarealet i kafeen i 1.etg  i en kombinert innbrudds-/brannalarm.  

Tilbygget mot sørvest er oppført i 2 etasjer med murte blokker i deler av veggene i 1.etasje. For 

øvrig er vegg, tak og etasjeskille oppført i trekonstruksjoner. Kjøle- og fryserommene er utført med 

sandwich skumelementer med stålplatekledning. 

-   Motellet. 

Bygningen er en eldre bygning som er oppgradert flere ganger. Den er oppført i bærende 

trekonstruksjoner med plate på mark. Etasjeskille og takkonstruksjon i trebjelkelag. Det er montert 

heldekkende brannalarmanlegg hvor alle overnattingsrom og rømningsveier er detektert. 
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Bruk av bygningen – personbelastning/ forutsetninger                                                                                                                   

Eiendommen drives som en næringseiendom med kafedrift, catering og utleie av møtelokaler og 

overnatting. Eier av eiendommen driver denne næringsvirksomheten i egen regi gjennom 

selskapet Flykafeen Gjestegård AS. Det legges til grunn følgende personbelastning; 

- Kafebygning/gjestegård 2.etg avd. sør-øst (120 m2) – 110 personer 

- Kafebygning/gjestegård 2.etg avd. nord-vest (100 m2) – 90 personer 

- Kafebygning/gjestegård Konferanserom 1.etasje (95 m2) – 75 personer 

Det forutsettes følgende for bruk av bygningen; 

- Det er ikke frityrsteking på kjøkkenet.   

- Det benyttes ikke gass på kjøkkenet. 

- Det skal ikke foregå varme arbeider eller sveising i bygget.  

- Det skal ikke oppbevares brannfarlig eller eksplosive varer i bygningen.  

Det forutsettes at det er etablert organisatoriske rutiner som påser at nevnte forutsetninger overholdes, jfr. 

brannvernlovens bestemmelser. 

 

Særskilt brannobjekt 

Brannobjektet er klassifisert som særskilt brannobjekt iht. brannvernlovens §13. Dette innebærer 

at objekteier og -bruker må etablere organisatoriske rutiner som dokumenterer og ivaretar 

brannsikkerheten. Organisatoriske rutiner omhandles ikke i nærværende rapport. 

 

Beredskapsmessige forhold 

Eiendommen ligger i Åshaugveien på Sem i Tønsberg  i avstand  

< 10 km til Kopstad brannstasjon ved E18 og 

< 10 km til Ollebukta brannstasjon i Tønsberg sentrum. Det forventes derfor en innsatstid på ca. 10 

min fra brannstasjon. Det er kasernerte brannmannskaper på begge brannstasjonene. Det legges 

derfor til grunn en forventning om at det kan iverksettes røykdykkerinnsats umiddelbart etter 

brannvesenets ankomst ved en brann.  

 

5. MYNDIGHETSKRAV OG  FUNKSJONSKRAV  MED KOMMENTARER 

Rapportens kapittel 5 har følgende oppbygging: 

- .Myndighetskravene er angitt i hht. krav om brannsikkerhet i plan- og bygningsloven (PBL) og og teknisk  

forskrift av 22.01.1997 (TEK-97) og VTEK/REN-97 4. utgave 2007. Myndighets kravene og evt. løsninger iht. VTEK  

er gjengitt i kursiv i etterfølgende tekst. 

-  Tilstandsvurdering. Her er vurdert løsningene i bygningene og eventuelle avvik fra referansenivået. 

-  Tiltak. Her er angitt nødvendige tiltak for å lukke de påpekte avvik. 

 

5.1  PBL §70.  Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med 

gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller 

VII. For plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI tilsvarende. 

 

Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.  

2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til 

bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.  

       Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense  

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning. 

3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og 

areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.  

 
Tilstandsvurdering 

Avstand til bebyggelse på naboeiendom > 8 m. Dette fremkommer av vedlagt situasjonskart.  

 

Bygningene forutsettes å ha lovlig plassering.  Målebrev og bygningsplassering er ikke ytterligere kontrollert.   

Tiltak for å forhindre  brannspredning mellom Gjestegården og Motellet er nærmere kommentert i kap. 5.7 TEK §7-26 
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Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. 

  

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

5.2  TEK §7-21 Dokumentasjon  

Oppfyllelse av kravene til sikkerhet ved brann, er i utgangspunktet dokumentert ved at byggverket utføres i  
samsvar med pre-aksepterte løsninger og veiledning til forskriften, VTEK/REN-97 4.utgave 2007. 

 
 

5.3  TEK §7-22 Risikoklasser og Brannklasser 

 
Arealene klassifiseres følgende mht. risikoklasse RKL iht. TEK§7-22 tabell 2 og 3:  
 

      
Etasje 

 
Funksjon 

 
Risikoklasse 

 
Brannklasse 

Gjestegård/ 
kafebygning 

1.etasje Forsamlingslokale. 
Tekniske rom /lager  

RKL 5 
De deler av bygningen 
som ikke er tilgjengelig 
for publikum RKL 2 

BKL 1 

2.etasje Kafe/selskapslokaler 

Kjøkken og kjøle- 

fryseromsavd. 

RKL 5 

 
RKL 2 

BKL 1 

Motell 1.etasje Overnattingsbygg RKL 6 BKL 1 

2.etasje Overnattingsbygg RKL 6 BKL 1 

 
Tilstandsvurdering 

Bygning - Gjestegård. 

Bygningen er i to etasjer. VTEK tillater å oppføre bygning i BKL 1 med inntil 800 m2 i hver etasje i RKL 5. Løsningen  

er iht. pre-akseptert løsning iht. VTEK-07.  

 

Bygning - Motell 

Bygningen er i to etasjer. VTEK tillater å oppføre bygning i BKL 1 med inntil 300 m2 i hver etasje i RKL 6. Løsningen  

er iht. pre-akseptert løsning iht. VTEK-07.  

 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 
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5.4  TEK §7-23  Bæreevne og stabilitet ved brann 

Byggverk i brannklasse BKL 1  skal bevare sin stabilitet og bæreevne i minimum den tid som er nødvendig for å rømme  

og redde personer i byggverket.  

Brannmotstand til bærende bygningsdeler  utføres i samsvar med  § 7-23 Tabell 1: Bærende bygningsdelers  

brannmotstand avhengig av brannklasse.  

 
 

Bygningsdel 

 

Brannklasse BKL 1 

Bærende hovedsystem R30/D-s2,d0 (B30) 

Sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskillere 
og takkonstruksjoner som ikke er del av 
hovedbæresystem eller stabiliserende 

R30/D-s2,d0 (B30) 

Trappeløp - 

 
Jfr. VTEK-07, §7-23 kan i bygning uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, takkonstruksjonen oppføres uten 

brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for bygningens stabilitet i rømningsfasen, og følgende 

kriterium er til stede:                                                         

- takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med kledning K10/B-s1,d0 eller  

- takkonstruksjonen er beskyttet nedenfra med branncellebegrensende konstruksjon                

 
Tilstandsvurdering 

- Generelt begge bygninger 

Byggverk i brannklasse BKL 1 skal bevare sin stabilitet og bæreevne i minimum den tid som er nødvendig for å rømme og 

redde personer i byggverket. Brannteknisk dimensjonering hører med som en del av de statiske beregningene for et 

byggverk. Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av statiske forhold i tilstandsvurderingen.   

 

I henhold til  § 7-23 Tabell 1: Bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse, 

bestemmes bærende bygningsdelers brannmotstand ut fra BKL 1:                                                                     

- Bærende hovedsystem                                               R30/D-s2,d0 (B30)                                                                                                                     

- Sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller      R30/D-s2,d0 (B30)                                                   

 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende eller høyere 

brannmotstand.  

 

- Bygning  - Gjestegård. 

Etasjeskillere/dekke over underetasje er  i  leca- eller ytongelementer. Etasjeskillet har opplagring på understøttede murte 

vegger. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning, dimensjoner  og overdekning av armeringsjern. 

Erfaringsmessig vil  imidlertid slike konstruksjoner tilfredsstille R30.  

Takkonstruksjonen har bærende limtredragere og trebjelker opplagret på bærende trekonstruksjoner i vegger/søyler. 

Takkonstruksjonen er platekledd i underkant dvs. det er himlingsplater. Det er da ikke krav til brannmotstand på selve 

bærekonstruksjonen i taket i BKL 1.  

Selve takkonstruksjonen skal da være iht. VTEK-97. 

 

- Bygning -. Motell 

Bygningen har bæresystem i trekonstruksjoner inkl. søyler/dragere  og bærende vegger.  

Vegger er innvendig platekledd med gipsplatekledninger. Etasjeskillet  og takkonstruksjonen er trebjelkelag, underkledd med 

gipsplatekledning i sin helhet. Dette tilfredsstiller erfaringsmessig R30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert med 

fastholdt isolasjon etc. 

Det er ikke krav til brannmotstand på selve bærekonstruksjonen i taket i BKL 1 med slik underkledning. Selve 

takkonstruksjonen skal da være iht. VTEK-97. 
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Brannmotstand på bærekonstruksjonene er implisitt også delvis  vurdert i kap. 5.5 TEK §7-24  under branncellebegrensende 

konstruksjoners brannmotstand. 

 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

5.5  TEK §7-24  Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk 

Del 1. Materialer og produkters egenskaper ved brann 
Overflater og kledninger skal tilfredsstille egenskaper iht. §11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for  

risikoklasse 1-5.  

Overflater og kledninger 

 

Brannklasse 

BKL 1 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei  

Overflater vegg og tak i brannceller < 200 m2 D-s2,d0(In2) 

Overflater vegg og tak i brannceller > 200 m2 D-s2,d0(In2) 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0(In1) 

Overflater i brannceller som er rømningsvei  

Overflater på vegger og himling/tak B-s1,d0(In1) 

Overflater på gulv Dfl-s1 (G) 

Utvendige overflater  

Overflater på ytterkledning D-s3,d0(Ut2) 

Taktekking Broof(BW) (Ta) 

Kledninger   

Kledninger i brannceller < 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 

Kledninger i brannceller > 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 

Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/ B-s1,d0  (K1) 

Kledning i sjakter og hulrom K10/ B-s1,d0  (K1) 

 

Overflater og kledninger skal tilfredsstille egenskaper iht. §11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger  

for risikoklasse 6. 

Overflater og kledninger 

 

Brannklasse 

BKL 1 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei  

Overflater vegg og tak i brannceller < 200 m2 D-s2,d0(In2) 

Overflater vegg og tak i brannceller > 200 m2 D-s2,d0(In2) 

Overflater i sjakter og hulrom B-s1,d0(In1) 

Overflater i brannceller som er rømningsvei  

Overflater på vegger og himling/tak B-s1,d0(In1) 

Overflater på gulv Dfl-s1 (G) 

Utvendige overflater  

Overflater på ytterkledning D-s3,d0(Ut2) 

Taktekking Broof(BW) (Ta) 

Kledninger   

Kledninger i brannceller < 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 

Kledninger i brannceller > 200 m2 som ikke rømningsvei K10/ D-s2,d0  (K2) 

Kledning i branncelle som er rømningsvei K10/ B-s1,d0  (K1) 

Kledning i sjakter og hulrom K10/ B-s1,d0  (K1) 

 
 

Isolasjon i konstruksjoner må ikke bidra til økt risiko for brannspredning i en bygning. Isolasjon må derfor tilfredsstille klasse 
A2-s1,d0. 

 
Kommentar: 

Det er opplyst å kun være benyttet ubrennbar mineralull isolasjon i konstruksjonene.  
Overflatene i rømningsveier  er gipsplatekledninger. Dette er tilfredsstillende overflater.  Utvendig kledning er trepanel. 
Utvendig overflate tilfredsstiller krav til D-s3,d0 (Ut2). 
 
Taktekking skal tilfredsstille B-s3,d0. Tekkematerialet er betongstein  og papptekking. Papptekkingen er ikke dokumentert. 
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Betongstein tilfredsstiller  kravet i pre-akseptert løsning. 
 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. Ved omtekking må tekkematerialet 

dokumenteres. 

Del 2. Brannspredning og røykspredning i byggverk 

Branncellebegrensende konstruksjoner må ha brannmotstand iht. nedenstående tabell: 
 
Krav til brannmotstand fastsettes iht. nedenstående tabell: 
§ 7-24 tabell 3  Brannmotstand til skillende konstruksjoner 

 

 
Skillende konstruksjoner 
 

 
Brannklasse BKL 1 

Branncellebegrensende konstruksjon EI 30/D-s2,d0 (B30) 

Bygningsdel som omslutter trapperom, heissjakt, 
og installasjoner over flere plan 

EI 30/D-s2,d0 (B30) 

Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller 
varmluftsaggregat for flytende og gassformig 
brensel med innfyrt effekt P>100 kW 

EI 60/A2-s1,d0 (A60) 

 
§ 7-24  tabell 4:  Brannmotstand til dør til og i rømningsvei. 

 
Dørplassering 
 

 
Brannklasse 

BKL 1 
Branncelle – branncelle EI 30-CS 

Branncelle – trapperom Tr1 EI 30-CS 

 
 

Tilstandsvurdering 

Det vises til prinsippskisser vedlagt som viser branncelleinndeling av bygningen. Branncelleinndeling (forskjellig bruk  

eller ulik brannbelastning) forutsettes følgende som vist i vedlegg.                                                

Iht. VTEK-07, §7-24 tabell 3 skal branncellebegrensende  konstruksjoner i BKL 1  tilfredsstille EI 30/D-s2,d0 (B30). Generelt 

må alle hull og åpninger i branncellebegrensende konstruksjoner tettes til EI-30.  

I kafebygningen er det åpent over to plan. Det er åpen trapp. Dette er i utgangspunktet et avvik fra VTEK, men i 1.etasje er 

trapperommet avgrenset med branncellebegrensende konstruksjoner slik at kun toalettavdelingen inngår i samme branncelle 

som trapperommet. Det vurderes derfor at dette fraviket kan videreføres.  

I motellbygningen er forutsatt rømning fra overnattingsrom til korridor med alternative rømningsretninger. I 1.etasje inngår et 

lite oppholdsrom i rømningskorridor mot syd, areal ca. 20 m2. Dette er i utgangspunktet avvik fra VTEK. I 1.etasje er det 

mulighet for vindusrømning. Dette ville vært en tilfredsstillende løsning i RKL 4 (bolig). Det vurderes derfor at løsningen kan 

videreføres.  

 

1. BRANNMOTSTAND I ETASJESKILLERE 

Etasjeskillere skal  tilfredsstille  EI-30. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning og  dimensjoner. Det vises til 

byggdetaljblad 520.321 Brannmotstand for etasjeskillere. Etasjeskillene må kontrolleres for åpne gjennomføringer ved rør- 

ventilasjonskanaler eller kabler gjennom etasjeskillet.  

 

-Kafebygning/Gjestegård. 

Etasjeskillere/dekke over underetasje er  i  leca- eller ytongelementer. De har opplagring på understøttede murte vegger. 

Erfaringsmessig vil  denne dekkekonstruksjonen tilfredsstille EI-30.  

Tilbygget har etasjeskille av I-bjelker, underkledd med OSB-plater. Det er opplyst om isolasjon i bjelkelaget. Etasjeskillet må 

oppgraderes med platekledning i underkant (himling i lager/garasje). 

 

-Motellbygning 

Etasjeskillet  og takkonstruksjonen er trebjelkelag, underkledd med gipsplatekledning i sin helhet. Dette tilfredsstiller 

erfaringsmessig EI-30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert med hensyn til bl.a. fastholdt isolasjon etc. 

  

2. BRANNMOTSTAND BRANNCELLEBEGRENSENDE VEGGER 
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Branncellebegrensende vegger skal  tilfredsstille  EI-30. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning og 

dimensjoner  hvor disse er bærende. Det vises til byggdetaljblad 520.322 Brannmotstand for vegger.  

Veggene må kontrolleres for åpne gjennomføringer ved rør- ventilasjonskanaler eller kabler gjennom.  

 

- Kafebygning/Gjestegård. 

Deler av vegger i underetasje er murte vegger. Konstruksjonene er ikke dokumentert mht. lastpåvirkning, dimensjoner  og 

overdekning av armeringsjern. Erfaringsmessig vil  imidlertid disse veggene tilfredsstille EI-30.  

Branncellebegrensende vegger i bindingsverk med platekledning må dokumenteres og evt. utbedres iht. NBI 520.322. 

Tilbygget forutsettes å ha enkelte veggelementer i EI-30 for å redusere horisontal og vertilkal brannspredning. De 

branncellebegrensende veggelementer i tilbygget må oppgraderes til EI-30. 

 

- Motellbygning. 

Branncellebegrensende vegger er isolert og innvendig platekledd med gipsplatekledninger på hver side. Dette tilfredsstiller 

erfaringsmessig EI-30. Konstruksjonen er imidlertid ikke dokumentert i sin helhet. 

 

 

3. BRANNSPREDNING I FASADEN – VERTIKALT 

Brannspredning i fasaden mellom ulike brannceller i ulike plan forebygges i eksisterende bygning ved hjelp av  

kjølesone mellom vinduer som er plassert over hverandre.   

 

- Kafebygning/Gjestegård. 

Kjølesonen mellom vinduer i  fasaden mellom 1. og 2.etasje har høyde > 1,2 m.  Jfr. byggdetaljblad  «520.310 

Brannspredning via fasader», pkt. 421;  Det anbefales minst 1,2 m vertikal avstand mellom uklassifiserte vinduer, så fremt 

vinduene ikke har høyde Hv >1,8 m, eller etasjehøyden Hetg > 3,0 m. Da må vurderes tilleggstiltak. Løsningen vurderes 

derfor å være iht. VTEK. 

 

- Motellbygning. 

Kjølesonen mellom vinduer i  fasaden mellom 1. og 2.etasje har høyde > 1,2 m.  Jfr. byggdetaljblad  «520.310 

Brannspredning via fasader», pkt. 421;  Det anbefales minst 1,2 m vertikal avstand mellom uklassifiserte vinduer, så fremt 

vinduene ikke har høyde Hv >1,8 m, eller etasjehøyden Hetg > 3,0 m. Da må vurderes tilleggstiltak. Løsningen vurderes 

derfor å være iht. VTEK. 

 

 

4. BRANNSPREDNING I FASADEN - HORISONTALT 

Brannspredning via fasaden i horisontalplanet (innvendige hjørner) er vurdert for innvendig hjørne mellom tilbygg og 

vestfasade på kafebygning/gjestegård i 1.etasje.  Det forutsettes at vegg i tilbygg 1.etasje  utføres EI-30 mellom 

eksisterende veggliv og leddport. Det er avstand i innvendig hjørne ca. 4,8 m fra uklassifisert leddport frem til utgang 

fra trapperom i 1.etasje. Dette vurderes tilfredsstillende.   

 

Tiltak 

Det vises til prinsippskisser vedlagt som viser branncelleinndeling av bygningen. Branncelleinndeling (forskjellig bruk  

eller ulik brannbelastning) forutsettes som vist i vedlegg.      

 

I kafebygning/gjestegård forutsettes å oppgradere etasjeskille og veggelementer i tilbygg 1.etasje til EI-30.             

 

Del 3.  Brannseksjoner 

Største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering er iht. §11-7 Tabell 1: Størrelse på brannseksjon 

 

Spesifikk 

brannenergi 

Qs (MJ/m2) 

 

Største bruttoareal (m2) pr. etasje uten seksjonering 

Normalt Med brann-
alarm 

Med sprinkler-
anlegg 

Med brann-
ventilasjon 

> 400 MJ/m2 800 1200 5000 Uegnet 

50-400 MJ/m2 1200 1800 10000 4000 
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< 50 MJ/m2 1800 2700 Ubegrenset 10000 

Med brannalarm mener en i denne sammenheng anlegg i kategori 2 som gir direkte varsling til brannvesen. 

 

 

Tilstandsvurdering 

Bygningen er ikke seksjonert.  Bygningene har grunnflate hhv. 380 og 125 m2. Dimensjonerende brannenergi i bygningene 

er  50 MJ/m2 < Qs < 400 MJ/m2.  

Det tillates da useksjonert areal på inntil 1200 m2.  Det er ikke krav til seksjonering med de aktuelle forutsetninger. 

 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

Del 4. Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at 

brann og røyk sprer seg. 

Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være slik prosjektert og utført at deres funksjon 

opprettholdes i nødvendig tid. Dette omfatter også nødvendig tilførsel av vann, strøm eller signaler som er nødvendig for å 

opprettholde installasjonens funksjon.  

Gjennomføring i brannklassifiserte bygningskonstruksjoner må kontrolleres og utføres med sertifiserte tetteløsninger. 

Branntettinger dokumenteres. 

- Ventilasjonsanlegg 

Ventilasjonsanlegg må utføres i klass A2-s1,d0(ubrennbare materialer). Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med 

brannmotstand EI-15/A2-s1,d0 dersom de ikke ligger i branncellebegrensende sjakt. 

- Vann- og avløpsrør 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand tilsvarende bygningskonstruksjonen 

den føres gjennom.  

- Elektriske Installasjoner 

Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre 

- kablene representerer liten brannenergi (< 50 MJ/lm hulrom) eller 

- kablene har branncellebegrensende føringsvei (branncellebegrensende sjakt eller himling) eller 

- hulrommet er sprinklet. 

Kabler som utgjør liten brannenergi < 50 MJ/lm hulrom kan føres ubeskyttet gjennom rømningsvei. 

- Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon ved brann må sikres ved 

- beskyttelse med automatisk slokkeanlegg eller  

- kabler legges i innstøpte rør med overdekning min 30 mm, eller 

- det benyttes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning i minst 30 min i BKL 1. 

 

Tilstandsvurdering 

Gjennomføringer av rør og kanaler, samt el. kabler i branncellebegrensende konstruksjoner må kontrolleres nærmere. Det er 

flere steder påpekt mangelfulle gjennomføringer  i forhold til at gjennomføringene skal tilfredsstille EI-30 i branncelle-

begrensende konstruksjoner. 

 

Tiltak 

- Gjennomføringer av rør, ventilasjonskanaler og kabler i branncellebegrensende konstruksjoner kontrolleres nærmere og 

dokumenteres. Mangelfulle gjennomføringer utbedres med godkjente/sertifiserte  løsninger.  Alle gjennomføringer i 

brannklassifiserte  konstruksjoner skal utføres  fagmessig av kvalifisert foretak.   

 

- El.anlegget må kontrolleres og dokumenteres systematisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                                               

 
 

Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               12 av 26 

 

 

5.6  TEK §7-25  Tilrettelegging for slokking av brann 

Byggverk i risikoklasse 5 og 6 må ha egnet brannslange som rekker inn i alle rom.  
Slokkeutstyr merkes. 
 
Tilstandsvurdering 

Det er montert brannslange i hver etasje i både kafebygning/gjestegård og i Motellbygningen.  

Det er supplert med håndslokkere.  

Det er montert CO2 apparat og brannteppe på kjøkken. 

Slokkeutstyr er merket. 

 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

 
 

5.7  TEK §7-26  Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke 

kan føre til urimelig store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser.  

Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggeverk, med mindre byggverket er utført slik at spredning av 

brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.  

Når avstand mellom byggverk med gesims- eller mønehøyde over 9,0 m er mindre enn 8,0 m, må de atskilles med 

brannvegg. 

 

Tilstandsvurdering 

Bygningene er eksisterende bygninger og forutsettes å ha en godkjent plassering. Kafebygning/gjestegård har avstand 

ca. 8,65 m til Motellbygning.  

 

Tiltak 

Det er ikke avdekket avvik fra TEK-97/VTEK som utløser krav om tiltak. 

 

5.8  TEK §7-27 Rømning av personer 

 

1. Generelle krav 

Bygningen skal utformes og utføres for rask og sikker rømning.  

Tilgjengelig rømningstid  =  Nødvendig rømningstid + sikkerhetsmargin 

 

I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke forekomme temperaturer, 

røykgasskonsentrasjoner  eller andre forhold som hindrer rømning. I tiden som beregnes som  nødvendig for rømning, 

medregnes tid for oppdagelse av brann (deteksjonstid), tid for reaksjon på at brann er oppstått (reaksjonstid) og tid for 

mennesker til å forflytte seg til sikkert sted (forflytningstid). 

 

2. Tiltak for å påvirke rømningstider                                                                                         

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse RKL 5 og RKL 6  skal ha installert brannalarmanlegg. I dette tilfellet 

brannalarmkategori 2. 

 

Det må installeres ledesystem i rømningsveier og i store uoversiktlige brannceller. Dette skal omfatte markeringsskilt, 

henvisningsskilt og evt. ledelys. 

 

3. Utgang fra branncelle  

Fra branncelle skal det være minst en utgang til: 

- sikkert sted eller  

- rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører videre til forskjellige rømningsveier eller sikre steder. 
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Følgende krav stilles mht. utgang fra branncelle: 

- maksimal lengde på fluktvei i branncelle til nærmeste utgang i risikoklasse RKL 6 er 25 m,og 30 m i RKL 5. 

- dør til rømningsvei skal ha fri  bredde min. 0,9  m (min. 10M) i RKL 2 og 1,2 m (min. 13M) i RKL 5 og 6. 

- samlet fri bredde skal være min 1 cm/person. Utgangene skal være hensiktsmessig fordelt i lokalet 

- dør i rømningsretning må slå ut i rømningsretning.  

- dør i utgang til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. 

 

4. Rømningsvei 

- fri bredde i rømningsvei inkl. dører  må være min. 1 cm/person. I  risikoklasse RKL 5 og 6  skal rømningsvei være minst 1,2 

m, og  

 - Det må tilrettelegges fluktveier innenfor branncellen det rømmes fra.  Innredningen i en branncelle må ikke  

 vanskeliggjøre rømning. 

 

 
Tilstandsvurdering 

 
KAFEBYGNING/GJESTEGÅRD. 

Bygningen  er utstyrt med kun en branndetektor sentralt plassert i 2.etg i publikumsarealet. Dette er en kombinert innbrudds- 

og brannalarm med alarmoverføring til alarmselskap. Dette er et avvik fra VTEK-97.  

Branntekniske installasjoner må være tydelig merket. Bygningen skal utrustes med ledesystem. Rømningsveier skal ha god 

belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Utganger må ha markeringsskilt.  

 
Figur 1 – kafe åpen for publikum i 2.etg. Areal ca. 120 m2. 

 
Kafelokalet har i dag  to rømningsdører direkte til det fri, plassert i hver ende av dette lokalet i 1.etasje (figur 1), 

hovedinngangen til Gjestegården i 1.etasje og mot syd. Utgangene har hver bredde 87 cm (netto). Det er foldevegg mot 

nordre del av kafelokalet slik at lokalet kan avdeles som vist på figur 1.                       

Lokalet har areal ca. 120 m2. Det er innredet med faste sitteplasser. Med de nevnte tiltak kan tillates inntil 110 personer i 
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denne delen av lokalet. Rent praktisk vil det være vanskelig å møblere med faste sitteplasser for et så stort antall personer, 
men tatt i betraktning samtidighet med personer i kø foran serveringsdisken vurderes dette å være et realistisk persontall. 
Samlet rømningsbredde 175 cm fordelt på to utganger vurderes tilfredsstillende. I tillegg er det mulighet for utgang via trapp 
til 1.etasje. Beslagsløsning må utbedres. 
 

 
 
Figur 2 – selskapslokale/møtelokale i 2.etg. Areal ca. 100 m2. 

 
Selskapslokalet har i dag to utganger; en dør til direkte til det fri mot øst (bredde netto 87 cm) og en utgang til kafeområdet 

via skyvedør som normalt står åpen. Selskapslokalet har i tillegg en foldevegg mot syd som kan lukkes og avgrense lokalet 

mot kafeen. Normalt står foldedøren i åpen stilling (men kan lukkes). Rømningsveiene for denne delen av gjestegården er 

samlet 175 cm og vurderes tilfredsstillende med et persontall inntil 90 personer i selskapslokalet. 
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Figur 3. Forsamlingslokale/møtelokale i 1.etasje. 
 
Møtelokalet i underetasje har en rømningsvei direkte ut til det fri. Denne utgangen har effektiv  bredde 87 cm. I tillegg er det 
utgang via trapperom med rømningsbredde 87 cm.   
                      
Lokalet har areal ca. 95 m2. Det legges til grunn maksimalt  75 personer tilstede samtidig i dette lokalet. Merking og 
beslagsløsning må utbedres. 
 
MOTELLBYGNING 
Bygningen  er utstyrt med automatisk brannalarmanlegg med deteksjon av alle rom. Det er alarmoverføring til brannvesenet. 
 
I 1.etasje er det rømning til rømningskorridor med tosidig rømningsretning mot nord og mot syd. Det er i tillegg mulig med 

vindusrømning fra overnattingsrom i 1.etasje, selv om dette er en løsning som ikke er iht. VTEK i RKL 6. 

 

I 2.etasje er det rømning fra hvert overnattingsrom  til rømningskorridor med to-sidig rømningsretning. Fra rømningskorridor 

mot nord er det utgang til åpen utvendig trapp, som er skjermet for brann i 1.etasje. Mot syd er det utgang fra 

rømningskorridor til terrasse hvor det er montert åpen utvendig trapp, som er skjermet for brann i 1.etasje.  

 

Branntekniske installasjoner må være tydelig merket. Bygningen skal utrustes med  ledesystem. Rømningsveier  skal ha god 

belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Utganger må ha markeringsskilt. Deler av 

merkingen og ledesystemet er mangelfullt. 

 

 
Tiltak 

For å lukke de angitte  avvik må følgende tiltak iverksettes: 

 

- Det må installeres brannalarmanlegg i kafebygning/gjestegård. Det kan installeres optiske nettbaserte røykdetektorer jfr. 

VTEK-10, §11-12 iht. NS-EN-54 del 1-25. Det skal være både akustisk og optisk signalgivning. 

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmeringssentral, alarmstasjon, vaktselskap eller til sted lokalt i 

byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering. Brannalarmanlegget kan 

forrigles med brannalarmanlegget i Motellbygning. 

- Dører i rømningsvei i RKL 5 og 6 utføres med godkjente beslagsløsninger som enkelt kan åpnes med en hånd. De dører 

som ikke har dette må oppgraderes. 

- Merking og ledelys må kontrolleres og oppgraderes i begge bygninger. 

 



     

                                                                                                               

 
 

Flykafeen Gjestegård – Brannteknisk tilstandsrapport                                  Prosjektnr.            Dato                                    Side 
Gnr 16 bnr 28 (3803) Tønsberg kommune                                                    646-13                  Rev.B 06.01.2022               16 av 26 

5.9  TEK §7-28  Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må ha kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til 
bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass 
for brannvesenets biler og utstyr.  
 
Tilgjengelighet frem til bygningen 
Det er krav til kjørbar adkomst til bygget for brann- og redningsmannskaper. Oppstillingsplass bør anlegges slik at 
slangeutlegg fra brannbil ikke blir  mer enn 50 m til noen del av  bygningens fasader. 

Tilgjengelighet i bygget for brann- og redningsmannskaper  

Krav til tilgjengelighet til sjakter og hulrom via inspeksjonsluker.   

Sikring mot nedfall av bygningsdeler 

Balkonger, vinduer, fasadeplater og utkragede bygningsdeler skal festes med ubrennbare festemidler for å hindre nedfall 
som kan skade rednings- og slokkemannskaper. Balkonger, svalganger og lignende utkragede bygningsdeler skal forankres 
i bygningens hovedbæresystem.     

Vannforsyning til brannslokking 

Krav til brannkum maks. 50 m fra inngang til hovedangrepsvei. Brannkummer med maks 50 m slangeutlegg for å dekke alle 
deler av fasaden. Krav til slokkevannsmengde min. 50 l/s fordelt på minst to uttak. 

Merking 

Merking av branntekniske installasjoner, slokke- og redningsmateriell, brannalarmsentral. Ved hovedinngang/ hoved 
angrepsvei skal plasseres en  oversiktsplan som viser brannvegger, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske 
installasjoner og oversikt over ansvarlig leder for brannvernet. 
 
Tilstandsvurdering 

Hovedangrepsvei defineres ved hovedinngang i 2.etasje i Kafebygning/Gjestegård. Her foreslås plassert brannalarmtablå, 

evt. slave for brannalarmtablå i Motellbygning, samt orienteringsplan som inneholder nødvendig informasjon om 

branntekniske installasjoner. 

 

Det er god kjøreadkomst frem til eiendommen på  offentlig vei. Det er kjøreadkomst på 3 fasader av Kafebygning/Gjestegård 

og Motellbygningen. Vestfasadene har ikke kjøreadkomst da det er plenarealer her. Det er tilgjengelighet her for 

brannvesenet med stigemateriell. Kjøreadkomst og tilgjengelighet  er dokumentert på vedlagte situasjonskart, vedlegg 1 og 

vedlegg 8. 

Slokkevannskapasiteten  er ikke dokumentert. Det vises til vannledningskart påtegnet brannkummer, vedlegg. Det er 

avstand  ca. 160 m i luftlinje til nærmeste brannkum nord for gjestegården. Det påregnes at brannvesenet medbringer 

slokkevann og vanntankbil i førsteinnsats.  Kjøreadkomst og tilgjengelighet  er dokumentert på vedlagte situasjonskart 

påtegnet brannkummer. 

 

Tiltak 

- Merking av branntekniske installasjoner  må ajourføres.  

- Rømnings-/orienteringsplan må etableres. 

 

6. RISIKOVURDERING 

Analyseobjektet er en næringsvirksomhet med publikumsbesøk og overnatting. Det påhviler derfor objekteier å 

utarbeide en risikovurdering for objektet  jfr. Brannforebyggende forskrift.  

Risikovurderingen kan omfatte bl.a følgende scenarier 

- brann i kjøkken i Kafebygning/Gjestegård 

- bruk av levende lys i serveringslokale i Kafebygning/Gjestegård 

- brann i Motellbygning i overnattingsrom i 1.etg og i 2.etg. 

Risikovurderingen skal også avdekke unormal eller sterkt varierende risko og evt. sikringstiltak knyttet til dette. 
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7. TILTAK 

Utfra foranstående vurdering legges foreløpig til grunn følgende tiltak : 

 

Nr Tiltak generelt (både Åshaugveien 153 og 155) Oppfølging 

1. Det etableres dokumenterte organisatoriske rutiner for drift 

av eiendommen. 

Epost fra oppdragsgiver 05.01.2022 som 

bekrefter organisatoriske rutiner. 

 

2. Risikovurdering iht. kap. 6 utarbeides i samarbeid med 

bruker 

Epost fra oppdragsgiver 21.10.2021. 

Vedlagt kartlegging av risiko og 

risikovurdering, skjema (3s.). 

 

3. Det etableres serviceavtaler for slokkeutstyr, ledesystem 

og brannalarmanlegg. 

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 

Opplysninger og bekreftelse på 

serviceavtaler; 

- Brannalarmanlegg – Autronica AS 

- Slokkeutstyr – Jacmar AS 

- Merking – Firedot AS 

 

4. Brannalarmanlegg kontrolleres og evt. oppgraderes. 

Rømnings- og orienteringsplaner må etableres ved 

hovedangrepsvei. 

Det må etableres nøkkelsafe ved hovedangrepsvei 

dersom det inngås avtale med 110-sentralen. 

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 

Utvidelse av brannalarmanlegg. Beskrivelse 

av planlagt oppgradering m/skisse. 

 

Rømnings- og orienteringsplaner montert ved 

hovedangrepsvei. 

 

5. Ledelys/nødlys/merking rømningsveier 

kontrolleres/oppgraderes. 

E-post fra oppdragsgiver 21.10.2021. 

Vedlagt vedlikeholdsrapport for manuelt 

slokkeutstyr, samt kontroll av merking av 

branntekniske installasjoner.  

Utført av Nerpuz AS, rapport datert 

14.09.2021. 

6. Kontroll av elektrisk anlegg. 

 

Det er utarbeidet tilstandsrapport for el-

anlegget (avviksrapport). Datert 29.12.2021. 

Avvikene er bekreftet lukket. 

 

El.tilsyn fra Lede AS. Opplyst at tilsyn er utført 

25.11.2021. Avsluttet 05.01.2022. 

 

 

Nr Tiltak Åshaugveien 153 (Motell) Oppfølging 

7. Branncellebegrensende dører i rømningskorridor 1.etg 

oppgraderes til EI-30 (Bod, Vaskerom og Teknisk) 

Bestilt, men ikke bekreftet montert. 

 

 

Nr Tiltak Åshaugveien 155 (Kafebygning) Oppfølging 

8. Etasjeskille og branncellebegrensende vegger i tilbygg 

dokumenteres evt. oppgraderes til EI-30 jfr. 

branntegninger. 

Bekreftet i epost fra oppdragsgiver 

17.12.2021. Vegger tilfredsstiller krav til EI-30 

(B30).  

Dekke over lager er opplyst oppført med I-

bjelker (H= 30 cm), isolert med mineralull 30 

cm, gulvspon m/vinylbelegg over og 

underkledd med 15 mm finerplate innfestet i I-

bjelkene. Dekket er ikke dokumentert til EI-30 

(B30) og må evt. oppgraderes med 15 mm 

branngips i underkant for å oppnå EI-30 

(B30).  
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9. Branncellebegrensende konstruksjoner inkl. 

gjennomføringer må kontrolleres. 

Opplyst pr. tlf. fra oppdragsgiver; 

- Dør i Å155 1.etasje mellom kontor og hall 

er skiftet til EI-30 m/dørpumpe. 

- Dør i Å155 1.etasje mellom forsamlings-

lokale og hall er oppgradert m/dørpumpe. 

 

10. Det etableres brannalarmanlegg (alt. røykvarslere som 

beskrevet) som dekker begge etasjer. Akustisk og optisk 

varsling.  

Epost fra oppdragsgiver 17.12.2021. 

Utvidelse av brannalarmanlegg. Beskrivelse 

av planlagt oppgradering m/skisse fra 

Autronica AS.  

Avventer test skjema fra ferdigmontering. 

 

11. Beslagsløsninger på rømningsdører må kontrolleres og 

evt. oppgraderes 

 

Opplyst på tlf at det er montert dørvrider på 

innsiden på hovedadkomstdør 2.etg. 

 

 

 

8. REFERANSER 

- Plan- og bygningsloven av 14.juni 1985 nr 77 sist endret med virkning fra 01.01.2008, 
- Teknisk forskrift 1997 (TEK-97). 
- Byggeforskrift av 1985 m/veiledning 
- Veiledning om tekniske krav til byggverk VTEK-07,  4.utgave. 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. 
- HO-2/98 Brannalarm FG reglene og offentlige regler – utgitt av Statens bygningstekniske etat 
- Lyskultur publikasjon nr. 7 Nød- og ledesystem. 
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg NEK 400:2002-12-20.  
- Byggforvaltningsblad 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse – nivå 1.  

- Byggdetaljblad 520.310 Brannspredning via fasader 

- Byggdetaljblad 520.321 Brannmotstand for etasjeskiller 

- Byggdetaljblad 520.322 Brannmotstand for vegger 

- Byggdetaljblad 520.342 Gjennomføringer i brannskiller 

 

 
 

9. VEDLEGG 

Branntekniske prinsipptegninger (ikke målestokk) som viser branncellebegrensende funksjoner, rømningsveier og 

forslag til plassering av slokkeutstyr: 

 

Vedlegg Tegning   Dato Rev. Rev.dato Kommentar 

1 Situasjonskart  19.03.2014 A 27.09.2021  

2 
Branntegning - Gjestegård 
Åshaugveien 155 - plan 1.etasje 

 
19.03.2014 A 

 
27.09.2021 

 

3 
Branntegning - Gjestegård 
Åshaugveien 155 - plan 2.etasje 

 
19.03.2014 A 

 
27.09.2021   

4 
Gjestegård - Åshaugveien 155 – 
fasader sør og øst. 

19.03.2021 
 

 
 Til orientering 

5 
Gjestegård - Åshaugveien 155 – 
fasader nord og vest. 

19.03.2021 
    

 
Til orientering 

6 
Branntegning – Motell 
Åshaugveien 153B - plan 1 og 2 etg 

 
19.03.2014 A 27.09.2021 

 
 

7 Motell. Åshaugveien 153B - fasader    Til orientering 

8 Brannkummer  19.03.2014    
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Vedlegg  1 
Situasjonsplan 

(ikke målestokk) 
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Vedlegg 2  
Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Plan 1.etasje  
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Vedlegg 3 
Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Plan 2.etasje 
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Kafebygning/gjestegård. Åshaugveien 155. Fasader sør og øst. Til orientering. 
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Vedlegg 5 
Kafebygning/gjestegård . Åshaugveien 155. Fasader nord og vest. Til orientering. 
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Vedlegg 6 
Motellbygning. Åshaugveien 153B. Plan 1. og 2.etasje. 
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Vedlegg 7 
Motellbygning. Åshaugveien 153B. Fasader. Til orientering. 
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Vedlegg 8 
Brannkummer 

 

 



Skrevet ut av Pål-Even Cudrio / 05.01.2022 12:36

AVVIKSOVERSIKT
0 ÅPNE AVVIK REGISTRERT

TG3 - Store eller alvorlige avvik-utbedres umiddelbart: 0
TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned: 27
TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger: 28
TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak: 6

Internkontroll 36147 INTERNKONTROLL 2021

1.  Avvik ID: RQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Skapet kan ikke låses 
Med tanke på at det kun er sakkyndig betjening, må skapet kunne låses 

Lukket rapport

Satt inn lås 

Anbefalt løsning

Montere lås 

Sporveien 7
Sporveien 7

3157 Barkåker



2.  Avvik ID: CQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er mangelfull. 
Kontaktorer er ikke beskrevet i kursfortegnelsen. Stigere er ikke merket med sikringsstørrelse. 

Lukket rapport

Rettet 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen 



3.  Avvik ID:
FQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Ryddig og rengjort

Avvik registrert

Metallspon på hovdedbryter 
Metallspon på hovedbryter. Kan også fjerne komponenter som ligger i bunn og støvsuge tavle. 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Støvsuge og rydde i tavle. Det bør vurderes å gjøre anlegget spenningsløst før støvsuging av
hovedbryter. 



4.  Avvik ID: XQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap 3

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Avdekking ikke festet 
Avdekking er ikke skrudd fast og sitter løst 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste avdekking 



5.  Avvik ID: HQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Knivsikringer samsvarer ikke 
Knivsikringer i kurs 2 og 4 er av ulik størrelse 

Lukket rapport

Byttet sikringer 

Anbefalt løsning

Bytte sikringer slik at det blir likt/riktig 



6.  Avvik ID: 9QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Leder ikke tilfredsstillende avsluttet 
Leder ikke tilfredsstillende avsluttet. Berøringsfare. 

Lukket rapport

Fjernet ledningstamp 

Anbefalt løsning

Fjerne leder 



7.  Avvik ID: 7QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Vern mangler merking 
Justerbare vern skal merkes med innstilt verdi. Knivsikringer bør merkes med størrelse. 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Merke vern 



8.  Avvik ID: TQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Belysningen er svak 
Belysningen i rommet er svak 

Lukket rapport

Byttet pære 

Anbefalt løsning

Bytte lampe eller montere en ekstra lampe/ledelys 



9.  Avvik ID:
3QH

Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Inntakskap kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent HF

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Jord fra inntakskabel ikke tilsluttet 
Jording fra inntakskabel er ikke tilsluttet jordskinne. Ref avvik i hovedtavle, så bør jordingssystemet
kontrolleres. 

Lukket rapport

Jordet 

Anbefalt løsning

Tilkoble jording og sjekke jordingssystemet. 



10.  Avvik ID: 5QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Skrusikring mangler lokk 
Skrusikring mangler lokk 

Lukket rapport

Satt i lokk 

Anbefalt løsning

Montere lokk 



11.  Avvik ID: SQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Flere kurser har sikringstørrelser som avviker fra kursfortegnelsen. 
Flere kurser har sikringstørrelser som avviker fra kursfortegnelsen. 

Lukket rapport

Rettet med sikringer og kursfrtegnelse. 

Anbefalt løsning

Sjekke strømføringsevne på kurser som har større sikring enn beskrevet i kursfortegnelsen. 



12.  Avvik ID: GQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Dårlig lys ved sikringsskapet 
Dårlig lys ved sikringsskapet. Ingen lamper i himling 

Lukket rapport

Montert lampe 

Anbefalt løsning

Montere lampe/ledelys over tavle 



13.  Avvik ID:
KQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er ikke oppdatert. 
Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med kursbeskrivelsene.

Lukket rapport

Oppdatert 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen. 



14.  Avvik ID:
DQH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Gammel hovedbryter ikke frakoblet/fjernet/plombert 
Gammel hovedbryter ikke frakoblet/fjernet/plombert 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Gammel hovedbryter må frakobles/fjernes/plomberes for å forhindre at den gamle inntakskabelen ikke
blir spenningsatt. Sikringer er fjernet i skuff. 



15.  Avvik ID: PQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert tilkoplinger

Avvik registrert

Koblingsstykke ikke tilgjengelig 
Koblingsstykke ikke tilgjengelig for ettersyn siden annen kapsling er montert over skrue 

Lukket rapport

Flyttet kapsling 



16.  Avvik ID: YQH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 26.10.2021 Dato lukket 25.11.2021

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Ryddig og rengjort

Avvik registrert

Skrusikringer ligger løst i skap. 
Sikringer ligger løst i skap og har ramlet ned i bakkant. Kan føre til kortslutning. 

Lukket rapport

Sikringer fjernet 
Fjernet løse sikringer 

Anbefalt løsning

Fjerne sikringer. 



17.  Avvik ID: WQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket kursvern

Avvik registrert

Irr i sikring 
Irr i skrusikring 

Lukket rapport

Pusset 

Anbefalt løsning

Sjekk sikring for irr. 



18.  Avvik ID:
4QH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle

Registrert
dato

29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Skap merket "kun sakkyndig betjening" 
Skap merket "kun sakkyndig betjening". Bør vurderes om det skal merkes om siden det kun er
kurssikringer og disse blir byttet av usakkyndige. 

Lukket rapport

Merket instruert 

Anbefalt løsning

Endre til instruert personell 



19.  Avvik ID: QQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Flere jordledere mangler strømpe/teip 
Flere jordledere mangler gul/grønn merking 

Lukket rapport

Satt på strømpe 

Anbefalt løsning

Sette på strømpe/teip 



20.  Avvik ID:
6QH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Hovedtavle full 
Hovedtavle er full og det er ikke mulig å få på deksler til kabelføringer. 

Lukket rapport

Fjernet noe som ikke er i bruk 

Anbefalt løsning

Det bør vurderes å oppgradere til nytt utstyr og dermed frigjøre plass. Dette vil også bedre
sikkerheten i anlegget. 



21.  Avvik ID: VQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Flere jordledere under samme klemme 
Flere jordledere under samme klemme 

Lukket rapport

Montert ny klemme 

Anbefalt løsning

Montere flere jordingsklemmer 



22.  Avvik ID: JQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Defekte skapmuffer i topp av skap 
Defekte skapmuffer i topp av skap 

Lukket rapport

Byttet 

Anbefalt løsning

Bytte skapmuffer 



23.  Avvik ID:
ZQH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Hovedtavle kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Hovedfordeling

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Fundamentjord irret. Kobling bak deksel. 
Fundamentjord irret. Tilkobling til jordskinne er bak deksel gammel hovedsikring. Ikke mulig å
koble fra 

Lukket rapport

Pusset, og deksel er fjernet sammen med hovedbryter 



24.  Avvik ID: 8QH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Toaletter

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Mangler koblingsboks. 
Mangler koblingsboks på innfelt belysning toaletter 

Lukket rapport

Montert spot kasse 

Anbefalt løsning

Sjekke alle downlight på toaletter. Montere koblingsbokser og bytte til korrekt kabling til lamper. 



25.  Avvik ID: 2QH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Nødutgang møterom kjeller

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Nødlys

Avvik registrert

Mangler ledelys utvendig 
Nødutgang mangler ledelys utvendig 

Lukket rapport

Montert 

Anbefalt løsning

Montere ledelys. Kan gå fra markeringslys på innsiden 



26.  Avvik ID: EQH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjellerhall

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel tak kjellerhall 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste kabel. 



27.  Avvik ID:
LQH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Møterom kjeller

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Kjeller

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke
dobbelisolert)

Avvik registrert

Jordet og ujordet kontakt i samme rom 
Ėn ujordet stikk, resten jordet i møterom kjeller 

Lukket rapport

Byttet til jordet 

Anbefalt løsning

Bytte til likt 



28.  Avvik ID:
0QH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

mangler kursfortegnelse 
Kursene er merket individuelt, men mangler en fullstendig kursfortegnelse. Må også inneholde
opplysninger om stigersikring. 

Lukket rapport

Kursfotegnelse 

Anbefalt løsning

Utarbeid kursfortegnelse 



29.  Avvik ID: 1QH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Mangler skilt med rett fordelingsnummer og rett nominell spenning 
Mangler skilt med rett fordelingsnummer og rett nominell spenning 

Lukket rapport

Skilt med spenning og fordeling montert 

Anbefalt løsning

Montere merkeskilt 



30.  Avvik ID: AVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF bakrom kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 28.10.2021

Komponent UF bakrom kjøkken

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Åpen kabelinnføring 
Kabelinnføring mangler nippel 

Lukket rapport

Satt inn nippel 
Satt inn nippel 

Anbefalt løsning

Sette inn nippel 



31.  Avvik ID: 3VH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Lasterampe

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Utelampe lasterampe defekt 
Defekt lampe over dør lasterampe 

Lukket rapport

Fjernet 

Anbefalt løsning

Bytte lampe 



32.  Avvik
ID: RVH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kassepunkt

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Skjøtebrikke til kassepunkt 
Skjøtebrikke benyttet til utstyr i benk kassepunkt. Kassepunkt er fastmontert og bør derfor ha faste stikk til
fast utstyr. Ledning til skjøtebrikke ligger i klem i skapdør. 

Lukket rapport

Montert faste stikkontakter 

Anbefalt løsning

Montere stikk i benk. 



33.  Avvik ID: HVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kassepunkt

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Rør med ledninger ligger åpent 
Rør med spinningssatte ledere ligger kveilet bak fryseboks ved kassepunkt. 

Lukket rapport

Avslutte i stikkontakter 

Anbefalt løsning

Avslutte rør i boks. 



34.  Avvik
ID: 4VH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

UF1 må sjekkes 
UF1 og koblingsbokser/stikk bak kombidampere må sjekkes og gjennomgås. Løse bokser og dårlig
merking. UF1 har tilsynelatende ėn kabelinnføring, men denne samsvarer ikke med kabler ut. 

Lukket rapport

Merket. Er kun koblingsboks. 

Anbefalt løsning

Sjekke anlegg. Merking. Feste løse koblingsbokser/stikk. 



35.  Avvik ID: TVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Lampe mangler skjerm 
Lampe mangler skjerm. Lampe har sprukket. Flere Lamper mangler lysrør 

Lukket rapport

Byttet lamper 

Anbefalt løsning

Fikse/bytte lamper. Sette inn lysrør. 



36.  Avvik ID: KVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Løs armatur 
Armatur i tak bakrom kjøkken henger løst 

Lukket rapport

Festet armatur 

Anbefalt løsning

Feste lampe eller bytte. 



37.  Avvik ID:
CVH

Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert
dato

28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Kabel løsnet fra nippel 
Kabel ut fra koblingsboks under stekeplater har løsnet fra nippel. Koblingsbokser under stekeplater bør
festes bedre med hensyn til mekanisk påkjenning. 

Lukket rapport

Festet kabel 

Anbefalt løsning

Feste kabel i nippel. Vurdere tiltak for koblingsbokser. 



38.  Avvik ID: DVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted 1etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Nødlys

Avvik registrert

Mangler ledelys utenfor rømningsveier 
Mangler nødlys utenfor rømningsveier 1etg 

Lukket rapport

Montert ledels 

Anbefalt løsning

Montere ledelys over rømningsveier. 



39.  Avvik ID: FVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Ute lasterampe

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel til varmepumpe 
Løs kabel til varmepumpe ute ved lasterampe 

Lukket rapport

Festet kabel 



40.  Avvik ID: 9VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kassepunkt

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel ved kasse 

Lukket rapport

Festet kabel 

Anbefalt løsning

Feste kabel 



41.  Avvik ID: NVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Fryserom

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Kanal mangler lokk 
Kanal til lys i fryserom mangler lokk. Det mangler også på kanal rett utenfor fryserom. 

Lukket rapport

Montert lokk 

Anbefalt løsning

Montere lokk 



42.  Avvik ID: MVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Bakrom kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Løs koblingsboks 
Løs koblingsboks på bakrom kjøkken 

Lukket rapport

Festet boks 

Anbefalt løsning

Feste koblingsboks 



43.  Avvik ID: XVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Trappegang

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel 
Løs kabel øverst i trapp 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste kabel 



44.  Avvik ID:
7VH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Restaurant

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent 1etg

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke dobbelisolert)

Avvik registrert

Blandet jordet og ujordet stikk i restaurant. 
Jordet stikk på vegg og ujordet stikk i tak flere. Gjennomgående for spisesal mot syd. Også tilfelle i
spisesal mot nord/vest 

Lukket rapport

Byttet til u.jord 

Anbefalt løsning

Bytte til likt. 



45.  Avvik ID: PVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Kjøkken

Registrert dato 28.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Mangler dokumentasjon 
Mangler info om rett nominell spenning og rett fordelingsnummer. Mangler kursfortegnelse. 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Utarbeide kursfortegnelse og merke fordeling. 



46.  Avvik ID: SVH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Uf2 kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Annet…..

Avvik registrert

Fordelingen er løs 
Skruefester er ødelagt. Fordelingen sitter ikke godt nok festet. 

Lukket rapport

Festet 

Anbefalt løsning

Feste på nytt 



47.  Avvik ID: 5VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Uf2 kjøkken

Registrert dato 27.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF 2

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

jordledere mangler gul/grønn merking 
jordledere mangler gul/grønn merking 

Lukket rapport

Merket 

Anbefalt løsning

Sette på jordstrømpe/teip 



48.  Avvik ID: 2VH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Kontrollert jordfeilbrytere

Avvik registrert

Jordfeilbryter virker ikke på testknapp 
Jordfeilbryter virker ikke på testknapp 

Lukket rapport

Koblet om så bryter løser ut 

Anbefalt løsning

Bytte jordfeilbryter 



49.  Avvik ID: EVH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Ubenyttede kabelgjennomføringer må tettes 
Ubenyttede kabelgjennomføringer må tettes 

Lukket rapport

Tettet gjennomføringer 

Anbefalt løsning

Sette inn tet nipler 



50.  Avvik ID:
ZVH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Dokumentasjon og merking

Avvik registrert

Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med
kursbeskrivelsene. 
Kursfortegnelsen er gammel og det bør sjekkes at den stemmer overens med kursbeskrivelsene. 

Lukket rapport

Gått over og laget ny 

Anbefalt løsning

Oppdatere kursfortegnelsen 



51.  Avvik ID: 8VH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted UF motell

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Lås målerskap defekt 
Lås til målerskap er defekt 

Lukket rapport

Lås fungerer 

Anbefalt løsning

Bytte lås 



52.  Avvik ID: 1VH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Jording

Avvik registrert

Jordingsklemme bak sikringskinne som hindrer tilgjengelighet 
Jordingsklemme bak sikringskinne som hindrer tilgjengelighet 

Lukket rapport

Montert jordingskinne 

Anbefalt løsning

Anbefaler montere ny jordingsskinne for å forenkle fra-/tilkobling av jordingsledere 



53.  Avvik ID: LVH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted UF motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent UF Motell

Sjekkliste Næringsbygg - E Fordelinger

Sjekkpunkt Sjekket tettinger/kapslinger-lås

Avvik registrert

Kabel gjennom skap mangler nipler 
Kabel gjennom målerskap mangler nippel 

Lukket rapport

Tettet gjennomføringer 



54.  Avvik ID: HZH Alvorlighetsgrad TG2 - Vesentlige avvik-utbedres innen 1 måned

Sted Motell 2etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Defekt markeringslys 2etg 
Defekt markeringslys 2etg 

Lukket rapport

Byttet armatur 

Anbefalt løsning

Bytte armatur 



55.  Avvik ID: 7ZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Rom motell

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Generell bruk av skjøteledninger til TV og dekoder i rom 
Generell bruk av skjøteledninger til TV og dekoder i rom 

Lukket rapport

Informert kunde 

Anbefalt løsning

Montere flere faste stikk til fastmontert utstyr 



56.  Avvik ID: 9ZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Rom 6

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Lysanlegg, lyskilder, inkludert lavvolt inne og ute

Avvik registrert

Lampe rom 6 
Lampe bad mangler lokk 

Lukket rapport

Byttet 



57.  Avvik ID:
NZH

Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjøkken

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kontrollert at det ikke er jordet og ujordet utstyr i samme område (gjelder ikke dobbelisolert)

Avvik registrert

Ujordet stikk på kjøkken 
Ujordet stikk på kjøkken. Det er montert jordede stikk i kjøkkenskap og i tilhørende spiserom 

Lukket rapport

Byttet til jord 



58.  Avvik ID: CZH Alvorlighetsgrad TG1 - Mindre, moderate avvik eller anbefalinger

Sted Kjøkken/spiserom

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Kabler, ledninger, bevegelige ledninger, tørr/sprø isolasjon

Avvik registrert

Løs kabel under skap kjøkken 
Løs kabel til stikk under skap kjøkken/spiserom 

Lukket rapport

Festet kabel 



59.  Avvik ID: MZH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Vaskerom 1etg

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Vaskemaskin tilkoblet via lampe 
Vaskemaskin er tilkoblet via lampe med uttak. 

Lukket rapport

Montert egen stikk 

Anbefalt løsning

Anbefaler egen stikk til vaskemaskin. 



60.  Avvik ID: AZH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted Kjøkken

Registrert dato 30.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Vedlikehold av anlegg/utstyr

Avvik registrert

Mangler stikk på kjøkken 
Anbefaler stikk over kjøkkenbenk til pluggbart utstyr 

Lukket rapport

Montert stikk 



61.  Avvik ID: 0VH Alvorlighetsgrad TG0 - Ingen avvik-ikke behov for tiltak

Sted VVB rom 1etg

Registrert dato 29.12.2021 Dato lukket 05.01.2022

Komponent Motell

Sjekkliste Bolig ihht NEK 405-2 - F Installasjon

Sjekkpunkt Varmgang i kontakter, koblingsbokser, stikkontakter, plugger, motorer, m. m.

Avvik registrert

VVB tilkoblet med støpsel 
2 stk VVB tilkoblet med støpsel 

Lukket rapport

Bytet til fastkoblet bryter 



326101Saksnr.

7359992904973400Målernr.
Målepunkt-ID 40006698

Vår ref. Willy Nilsen

33 41 34 00Telefon
dle@lede.noE-post

FLYKAFEEN DRIFT AS
Åskaugveien 155

3157 BARKÅKER

Det vises til tilsyn av det elektriske anlegget i Åshaugveien 155, 3157 BARKÅKER, RESTAURANT-
KAFE.

Vedrørende tilsyn utført den 25.11.2021 -   saksnr. 326101

05. januar 2022Porsgrunn,

Tilsynet er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig
tilsyn.

Vi vil med dette brev informere at vi betrakter saken som avsluttet.

Ta kontakt på tlf 33 41 34 00 / dle@lede.no dersom det er noen spørsmål vedrørende saken.

Med hilsen

Tilsynsingeniør
Willy Nilsen

Lede AS

Det Lokale Eltilsyn
[Dokumentet er elektronisk signert]

Besøksadresse:
Floodeløkka 1
3915 Porsgrunn

lede.no
Postadresse:
Postboks 80
3901 Porsgrunn

Organisasjonsnummer:
979 422 679

Kontakt:
35 51 89 90
firmapost@lede.no




