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Emne: Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 
  
Hei 
Denne e-posten går til samtlige kontrollutvalg i kommunene på Østlandet. 

  

Brannsikkerheten i boliger levert av Trysilhus 

Vedlagt denne e-posten finner du en artikkel der Brann & Sikkerhet har avslørt at Trysilhus 
har bygget en rekke boliger med mange alvorlige branntekniske feil. Dette dreier seg om 
boliger der 1. etasje er en leilighet og andre etasje er en annen leilighet over to plan, dvs. til 
sammen tre etasjer.  
  
Det er bygget tre varianter av disse boligene. En variant uten sprinkleranlegg og en variant 
med sprinkleranlegg kun i 1. etasje. Etter Brann & Sikkerhets erfaring anses disse variantene 
å være bygget i strid med forskriftene da både Asker kommune og Bærum kommune ikke 
har godkjent dokumentasjonen for disse løsningene. Løsningene er heller ikke godtatt av 
rådgivningsfirmaene Sweco og Norconsult. Etter det Brann & Sikkerhet erfarer er eldre hus 
av samme type prosjektert etter de samme branntekniske hovedprinsippene som boligene 
omtalt i vedlagte artikkelserie. Dette gir, etter det Brann & Sikkerhet erfarer, svært gode 
grunner for å undersøke om også disse husene må sprinkles i alle tre etasjer for å oppfylle 
byggeforskriftenes krav til brannsikkerhet. 
  
Den tredje varianten, med sprinkleranlegg i alle tre etasjer, regnes som godkjent i henhold til 
forskriftene. 
Byggefeilene som beskrevet ovenfor ble oppdaget ved tilsyn. 
  
Vi oppfordrer kommunene om å foreta tilsyn i byggesaker og samarbeide med 
brannvesenet. 
  
Vi oppfordrer kommunene til å utføre tilsyn i byggesaker da dette er den eneste måten man 
kan avsløre feil. Dette er en svært viktig funksjon som skal sikre at innbyggerne i din 
kommune kan bo trygt. Vi ber derfor kontrollutvalgene om å vurdere kommunens 
tilsynsaktiviteter. Er frekvensen av tilsyn tilfredsstillende etter kontrollutvalgets mening? Er 
kompetansen god nok i tilsynsavdelingen? Dette får dere selv ta stilling til. 
  
Se denne lenken for Veiledning om tilsyn i byggesak: 
https://dibk.no/globalassets/byggeregler/temaveiledning_tilsyn.pdf 
  
Materialet i denne e-posten kan videresendes til andre interesserte. 
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