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Henvendelse angående brannvernstiltak og økonomi 

1. Innledende 

Takk for henvendelsen vedrørende brannvernstiltak og økonomi m.m.  

Det har tatt noe tid for oss for å komme tilbake til deg blant annet ut fra et ønske om 
å samtale med Brann- og redningsetaten (BRE) om spørsmålene som stilles, for å 
forsøke å unngå at det gis forskjellige svar fra partene ut fra ulike premisser. 

Som du skriver innledningsvis i henvendelsen, har du gjennomgått offentlig 
tilgjengelige kopier av foreliggende korrespondanse mellom BRE og Solvang Park. 
Det er derfor bare for oversiktens skyld at vi i det følgende i vårt svar har funnet det 
hensiktsmessig å vise til enkelte utdrag fra korrespondansen med BRE. 

Erfaringsvis er det en viss ulempe med skriftlig korrespondanse med hensyn til at 
man raskt kan gå forbi hverandre, også i punkter hvor det foreligger enighet. Vi 
oppfatter at vi er enige i at brannsikring er viktig, som du nevner, og at vi deler synet 
om at oppgraderinger bør skje innenfor praktiske og økonomiske rammer. Dette vil vi 
forsøke å sette i en sammenheng i det følgende. Vi ønsker også sammen et trygt og 
hyggelig bomiljø. 

Vi oppfatter at hovedbakgrunnen for henvendelsen er at du ønsker å sette søkelys på 
hva vi er pålagt å gjøre eller hva som må gjøres, sammenholdt med selskapets 
økonomi.  

2. Brannteknisk tilsyn i eldre bygårder 

De forskjellige styrers forståelse siden BRE sitt tilsyn i 2014 har vært at eldre 
bygårder, som Solvang Park sorterer inn under, er forpliktet til å gjøre 
oppgraderinger mot nivået til nyere bygninger, så langt det lar seg gjøre praktisk og 
økonomisk. 

BRE gjorde tilsyn i Solvang Park den 25.2.2014. Det ble utformet en tilsynsrapport 
datert 3.3.2014. Det beskrives i rapportens innledning at: «Tilsynet inngår som en 
del av Brann- og redningsetatens tilsynsarbeid rettet mot Oslos eldre 
murgårdsbebyggelse, jf. Forskrift om brannverntilsyn i eldre gårder.» 

På internett finnes flere beskrivelser av etatens særskilte fokus rettet mot eldre 
bygårder i Oslo de siste årene for å ruste opp brannsikkerheten til tilfredsstillende 
nivå: 

«På grunn av flere store murgårdsbranner i 2001 og de svært høye 
redningstallene knyttet til disse, besluttet Oslo brann- og redningsetat å sette 
i gang et prosjekt for å bedre brannsikkerheten i byens murgårdsbebyggelse. 
Prosjektet ble igangsatt i januar 2002 og fikk navnet ”Brannsikker bygård”.» 
(Brannmannen.no, 20.7.2007) 

«I Oslo er det ca 3000 bygårder brannvesenet regner for å være særskilte 
brannobjekter, og er med i brann og redningsetatens tilsynsrunde. Disse 
gårdene ble bygget fra 1870-1920 tallet med bærende tegl, trebjelkelag og 
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takkonstruksjoner i tre, noe som kan gjøre konsekvensene av en brann stor. 
Brann og redningsetaten er nå halvveis, og mange gårdeiere eller sameier er 
nå i prosessen med å få til utbedringer av brannsikkerheten som 
tilfredsstiller dagens regler.» (Huseierne.no, 10.1.2017) 

2.1 Krav til handlingsplan og brannforebyggende tiltak 

I BRE sin vurdering etter tilsynet i 2014 fremkommer det at brannsikkerheten i 
bygningene ikke er på et tilfredsstillende nivå (kommentar til avvik 1, s. 4) og at 
sikkerhetsnivået ikke er oppgradert til tilfredsstillende nivå innenfor en praktisk og 
økonomisk forsvarlig ramme. Det blir blant annet vist til «Manglende eller ikke 
fungerende brannalarm», at «Enkelte boenheter har kun ett trapperom» mv. 

Det påpekes på s. 5 at det er nødvendig å foreta en «helhetlig brannteknisk 
vurdering», og at vurderingen må utføres av kvalifisert person/firma og skal 
inneholde «en helhetlig løsning for gården med en prioritert tiltaksliste». 

Det heter videre at eier skal fremlegge en «forpliktende fremdriftsplan på bakgrunn 
av tiltakene i vurderingen», og at fremdriftsplanen kan strekke seg fra 0-5 år og skal 
prioritere tiltakene slik at det som gir høyest sikkerhetsgevinst gjøres først.  

«Brann- og redningsetaten følger opp den fremlagte fremdriftsplanen til 
sikkerhetsnivået er oppgradert og avviket er lukket.» 

Sammen med rapporten ble det gitt «Forhåndsvarsel om mulige sanksjoner» (s. 10), 
så som pålegg om retting, tvangsmulkt eller vedtak om helt eller delvis stans av 
virksomheten eller forbud mot bruk.  

På s. 11 i rapporten følger vedlegg fra BRE med oversikt over vanlige spørsmål i 
forbindelse med tilsyn. Innledningsvis blir det nevnt bakgrunnen for BREs fulle 
tilsynsgjennomgang av de eldre murgårdene i Oslo. 

2.2 Definisjonen av økonomisk forsvarlig ramme 

Videre i rapporten avklares hvordan forskriftens krav til oppgraderinger innenfor en 
«økonomisk forsvarlig ramme» skal forstås (s. 11). – BRE redegjør for dette som 
følger: 

«I definisjonen av «økonomisk forsvarlig ramme» er tiltak i forbindelse med 
person-/rømmingssikkerhet alltid innenfor rammen av hva som må 
oppgraderes. Dette fremgår av veiledningen til forskriften som sier at 
«Etablering av ev. manglende rømningsveier, installasjon av 
brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg/seksjonering, ledesystemer e.l. 
for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre store verdier, anses 
ikke å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. 
Rømmingssikkerhet må prioriteres høyt.»» 

Dette gjentas også BREs brev datert 07.07.2016. 

2.3 Oppfølging av tiltakskrav 

På bakgrunn av rapporten fra Brannstrategi AS v/ branningeniør Terje Reginiussen 
datert 30.10.2014 ble det gjennomført en tilstandsanalyse på nivå 1, hvor det heter at 
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ved en utbedring av avvikene som er beskrevet, anses tilfredsstillende sikkerhetsnivå 
som oppfylt. 

På bakgrunn av rapportens konklusjoner på s. 35 og 36, ble det fastsatt 
progresjonsmålsettinger for utbedring av 12 avvik, herunder blant annet installasjon 
av brannalarmanlegg som ett av tiltakene. Dette for å oppfylle krav om tiltaksplan slik 
første gang krevd av BRE i tilsynsrapporten fra 2014, s. 9. 

I brev fra BRE datert 06.11.2014 ble det i hovedsak bekreftet at tilsendt tiltaksplan 
utformet på bakgrunn av ekstern tilstandsanalyse ble ansett som tilfredsstillende. I 
tillegg ble det gitt merknader til prioriteringer, samt krav om oppdatering til etaten 
underveis i fremdriften. Det ble påpekt at brannalarmanlegg fra BRE sin side anses 
som et prioritert tiltak av hensyn til å «ivareta rask og sikker rømming.» 

I saksoppfølgingen foreligger på denne bakgrunn krav fra BRE om å lukke avvik som 
er funnet etter etatens tilsyn og branningeniørens tilstandsanalyse, men det 
foreligger for tiden ingen pålegg i saken. I brevet fra BRE 07.07.2016 beskrives: 
«Slikt sett foreligger det foreløpig ingen pålegg i saken. Men dersom eier/bruker 
nekter å gjennomføre tiltak eller kommunikasjonen stopper opp (for eksempel ved at 
tilbakemeldingsfrister ikke overholdes og det ikke søkes om utsettelse av frist), har 
Brann- og redningsetaten mulighet til å vedta pålegg og tvangsmulkt …». 

I BREs brev datert 26.09.2016 ble det påpekt frist for gjennomføring av tiltak til 
01.08.2017, og det ble vist til at: «I neste tilbakemelding skal samtlige tiltak være 
dokumentert gjennomført …».  

2.4 Fristforlengelse, hensynet til økonomi 

I brev fra styret datert 08.05.2017 ble BRE oppdatert om fremdriften i utførelsen av 
brannvernstiltakene, og det ble bedt om fristforlengelse til 28.02.2018. Det ble vist til 
at det har vært nødvendig med en lengre gjennomføringsperiode grunnet 
arbeidsomfang og beskrevet forbehold om økonomiske forutsetninger. Det ble vist til 
at styret ville fremlegge forslag om salg av loftsarealer for økonomisk handlingsrom 
for nødvendige oppgraderinger. Alternativet ble vist til å være fornyet låneopptak ved 
siden av eksisterende gjeld.  

I brev av 11.05.2017 ble fristutsettelse gitt fra BRE i henhold til søknaden, med ny 
frist til 28.02.2017 for å sende dokumentasjon på at resterende brannforebyggende 
tiltak er gjennomført i sin helhet. 

I samtale med BRE denne uken v/ tilsynsleder Asle Christensen, har styret formidlet 
at styret skriftlig vil komme til å be om en lengre og fornyet frist for gjennomføring, 
under henvisning til at salg av loftsarealer ikke ble vedtatt på ordinær 
generalforsamling 2017. Det ble samtidig understreket fremdriften i 
brannvernstiltakene så langt med installasjon av dørpumper for å motvirke 
spredning av brann ved rømning, og pågående installasjon av felles 
brannalarmanlegg som BRE har bemerket som et prioritert tiltak i brev datert 
06.11.2014. 

2.5 Brannalarmanlegg som kompenserende tiltak 

I samtalen blir kravene til brannforebyggende tiltak slik det fremkommer i tidligere 
korrespondanse bekreftet. På spørsmål om BREs brannfaglige syn på eksisterende 
brannbalkonger i relasjon til krav om felles brannalarmanlegg, blir det forklart at 
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brannbalkonger i slike tilfeller ikke regnes som kompenserende for at leiligheter kun 
har tilgag til ett trapperom (med unntak av Kirkevei-blokken) og har 
gulvkonstruksjoner i treverk uten betong/gips. Derfor slår brannalarmanlegg inn som 
et kompenserende tiltak. Det ble uttalt at brannbalkonger ikke anses som en 
rømmingsvei som i denne forstand kompenserer for bygningenes branntekniske 
konstruksjoner, og derfor heller ikke godkjennes som det. 

3. Avslutningsvis 

Som det fremgår er styret opptatt av at nødvendige brannforebyggende tiltak blir 
ivaretatt ut fra de krav og vurderinger som foreligger. Styret har arbeidet for at høyest 
prioriterte tiltak er igangsatt først, som nevnt. Samtidig ønsker styret at praktisk-
økonomiske hensyn tas for å få en lengre gjennomføringsperiode for resterende 
tiltak, som i hovedsak gjelder tak og vegger i gårdsblokkenes kjellere. Dette vil styret 
komme tilbake til i søknad til BRE om fornyet fristforlengelse. 

Vi håper at dette belyser spørsmålene som er stilt og at det bidrar til felles forståelse 
og god kommunikasjon.  

Det vises for øvrig til følgende informasjonssider på nettsidene om økonomi og 
vedlikeholdsplaner:  

• Om oppdatering vedrørende økonomi og vedlikeholdsplan: 
https://solvangpark.com/2017/01/11/oppdatering-okonomi-og-
vedlikeholdsplan/ (11.01.2017) 

• Om brannvernstiltak: https://solvangpark.com/2017/02/08/brannverntiltak-
i-solvang-park/ (08.02.2017) 

 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Solvang Park, 23. september 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


