
 
 
 
 
 
 
 Nordfjordeid 57 88 55 00 
 Ålesund     57 88 55 00 
 Førde     57 88 55 00 
 Vågå                57 88 55 00 
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PREMISSNOTAT 
 
 
 

 Dato: Nordfjordeid, 27.09.22 
 Vår ref: Lars Etterdal 
 Dykkar ref:  

 
 
 
 

Gondolprosjekt Sula 
Brannteknisk premissnotat for gondollinje  
 
 
Generelle krav: 
Risikovurdering og tiltak må vere i samsvar med NS-EN 17064 – Sikkerheitskrav for 
taubaneinstallasjonar for persontransport – Forebygging og bekjempelse av brann. 
Denne standarden stiller krav til sjølve taubaneinstallasjonen, tiltak og utforming av stasjonar 
samt forhold langs sjølve gondollinja. Det primære er å unngå at ein brann kan oppstå! 
 
Pkt. 4.2.3 Sikkerhetsanalyse og rapport. 
Sikkerhetsanalysen og rapporten skal ta hensyn til brannfarer. 
 
Kap. 8 Krav til rom, bygninger og linjer – Pkt. 8.1 Generell informasjon og nærhet. 
Sikkerhetsanalysen skal også ta hensyn til eventuelle rom, bygninger og andre gjenstander som 
befinner seg nær taubaneanlegget. Generelt strekker nærliggende områder seg til: 
 
a) horisontalt: 
1) inntil 12 m fra bygninger (rom) i taubaneanlegget; 
2) opptil 12 m fra hver side av den ytre ledningen til kabelen, uten horisontalt avvik frå kabel. 
b) vertikalt: 
1) 1) inntil 20 m fra kabelens akse med det minst gunstige lastarrangement, når 
stoppet og ved nominell spenning. 
 

 
Nederste del av trasè:  Bunnstasjon - Remane 



 ■ 
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Utsnitt trasè ved Harhaugen 
 

 
Flyfoto over området der traseèn er vist. 

 

Branntekniske forutsetningar. 

Dette premissnotatet bygger m.o.a. på: 
1. Branntekniske berekningar i notat frå Rambøll. Vedlegg 1. 

Her går det m.o.a. fram at ved ein boligbrann, vil temperaturen i ein brann kunne ligge i 
området 400°C i høgde 11m over tak. I ein vertikal avstand på 14m, reknar ein ca. 300°C. 

2. Vurdering av bære- og trekkwiren sin kapasitet utført av leverandør av wire. Vedlegg 2 
Ei føresetnad er at ein må unngå temperaturar på over 400°C då dette kan føre til brudd 
på kabelen. Det vidare premissnotatet forutset, at det langs heile gondollinja blir lagt til 
grunn, at ein ved ein brann, ikkje overstig denne temperaturen. 
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Særskilt omtalte områder. 
Ein ser føre seg fylgjande områder langs linja, som må særskilt vurderast i høve brann: 

1. Bunnstasjon 
2. Over bedehuset 
3. Over skogen opp mot Harhaugen 
4. Mellomstasjonen 
5. Toppstasjonen 
6. Brann som oppstår om natta 

 
I hovudsak vil fylgjande tiltak og forhold verte lagt til grunn: 

1. Bunnstasjon 
Denne er tenkt oppført med gondol garasje i betong under bakkeplan, og overbygg i tre. 
Overbygget er tenkt fullsprinkla. I tillegg er dette ein bygning som er lett tilgjengeleg for 
brannvesent. 
 

 
 

2. Over bedehuset 
Dette er eit bygg med fasadekledning av steni-plater og med takkonstruksjon i tre. 
Brannsimulering viser temperatur på ca 400°C ved ca 11m over tak ved overtent bygg. 
Denne bygninga er lett tilgjengeleg med tanke på slokking utført av brannvesenet. Øvrige 
hus under linja, anser ein ikkje som ein rissiko i høve til brann pga. avstand til linja. 
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3. Over skogen opp mot Harhaugen 

Ein ynskjer å behalde så mykje som mogleg av skogen i det aktuelle området. Men ein legg 
likevel til grunn at i ei breidde på ca 35m og lengde på 50-70m frå toppen av Harhaugen 
og nedover, må skogen ryddast og haldast nede. Dette for å oppfylle krava til avstand og 
at temperatur ved ein evt. skogbrann ikkje kjem over 400°C.  
Alternativt må min. mast 5 og 6 gjerast høgre.  
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4. Mellomstasjonen 

Her står både hoveddrivverk, reservedrivverk samt trafo. Bygninga må utførast i all 
vesentleg grad av u-brennbare materialar for at ein ved ein evt. brann skal ha så liten 
brannenergi som mulig. Då vil ein evt. brann ikkje kunne utvikle høg nok brannenergi til at 
wiren vil ryke, dvs. <400°C. Lagring av diesel eller hydrogen, må skje i branntrygt rom. 

 
 

5. Toppstasjonen 
Sjølve gondolstasjonen står i ein del av bygninga, som samtidig også er 
brannseksjoneringa i den totale bygningsmassen. Dvs. at alle bærande konstruksjonar 
omkring stasjonsbygninga er i minst R120. Mot restauranten i vest er 
seksjoneringsveggen REI 120 M. Øvrige rom og overflater, i og omkring gondolstasjonen, 
vil bli utført i henhold til Tillegg A i NS-EN 17064. Som m.o.a tilseier at gondolstasjonen 
vert utført som eiga branncelle med, i all vesentleg grad u-brennbare materialar for at ein 
ved ein evt. brann skal ha så liten brannenergi som mulig. 

 
 

6. Brann som oppstår om natta 
Normalt vil ikkje stasjonane vere betjent om natta når gondobana ikkje er i drift. 
Gondolane vil då vere parkert i gondolgarasjen som er i betong under bakkeplan ved 
bunnstasjonen – dvs. ingen gondolar vil «vere ute på linja». 
Det må utarbeidast rutinar for varsling av driftspersonale tilhøyrande gondolbana ved 
brann i området. M.o.a. vil det vere forebyggande ved brann, at wiren blir sett i bevegelse 
for å unngå «punktbelastning» på denne.  
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I tilfelle brann: 
Gondollinja må prosjekterast slik at ein oppnår tilfredsstillande tryggleik ved brann for:  

1. personar som er i gondolane  
2. personar som er under linja 
3. personar som evt. skal utføre redningsarbeid direkte frå gondolane ved ein evt. brann 
4. best mogleg å redusere materielle skader som fylgje av brann 

 
For å oppnå dette, tenker ein at fylgjande tiltak er nødvendig 

1. Personar som er i gondolane 
Taubaneinstallasjonen har ein eigen driftsmodus som blir aktivert ved brann i, eller i 
nærleiken av bana. Dette er eit sertifisert system i samsvar med NS-EN 17064 – 
Sikkerheitskrav for taubaneinstallasjonar for persontransport – Forebygging og bekjempelse 
av brann. Hastigheit på bana regulerast, og passasjerane går av på nærmaste stasjon, 
påstigning blir forhindra og bana sin bære- og trekkwire fortset å gå slik at 
brannbelastninga blir fordelt over wiren si lengde og ikkje over eit «enkeltområde». 
Hastigheita på bana vil avhenge av om ein kan nytte det «normale» drivverket, som er 
basert på rein elektrisitet, dvs. 6m/s, eller om ein må over på nøddrift basert på diesel-
/hydrogen motorar, dvs. 1 m/s. 
 
Ein lite sannsynleg, men mogleg situasjon, er at det oppstår ein brann og at 
sikkerheitssystemet, som normalt skal halde bana i drift,  ikkje virkar.  
Gondolana vil då vere fordelt utover heile linja, og redning må føregå ved at trent 
redningsmannskap, via wiren eller via helikopter, tar seg fram til den enkelte gondol og 
firar/reddar personane i gondolen ned på bakken eller opp i helikopteret. Ved fullt utbygd 
kapasitet, vil der vere 42 kabinar à 10 personar, der halvparten vil vere på veg oppover og 
andre halvparten på veg nedover. Det er usannsynleg at der er maks persontrafikk begge 
vegar, då all erfaring tilseier at maks kapasitetutnytting oppover føregår i eit tidsom på 
føremiddag, og maks kapasitetutnytting nedover føregår på litt sein ettermiddag. Eit 
anslag vil då vere at maks ca 200 personar vil vere i kabinane i det ein brann oppstår. 
Ein er då avhengig av at wiren opprettheld nødvendig styrke. Viser til vedlegg 2  
Det må utarbeidast eigen beredskapsplan for denne situasjonen.  
 

2. Personar som er under linja 
For personar som oppheld seg under gondollinja, anten innandørs eller utandørs, er det 
avgjerande at wiren ikkje slitnar og dett ned. Om det er fare for at det likevel kan skje, 
(noko som er svært usannsynleg, då ein fotutset tiltak for halde temperaturen i wiren 
<400°C) må ein evakuere hus og sikre at personar eller køyretøy ikkje kjem under linja. 
Bære- og trekkwiren er dimensjonert slik at den kan miste opp mot 60% av sin kapasitet 
før den går til brudd.  
 

3. Personar som evt. skal utføre redningsarbeid direkte frå gondolane ved ein evt. brann. 
For redningsmannskap er det avgjerande at wiren har god nok kapasitet i eit så langt 
tidsrom som nødvendig for å utføre redning direkte frå gondolane. Sjå omtale i punkt 1 
for personredning og pkt. 2 for vurdering av kabel.  
 

4. Best mogleg å redusere materielle skader som fylgje av brann 
Her er det viktig å vere klar over at gondollinja består av to kontinuerlige wiretrekk; eit for 
nedre del; bunnstasjon-midtsatasjon og eit for øvre del; midtstasjon - toppstasjon. Dvs. at 
wiren kan gå til brudd på eit av dei, utan at det medfører at det andre også går til brudd. 
Det vil sjølvsagt vere det nederste trekket som medfører størst konsekvens om det skulle 
gå til brudd. Her viser ein til omtale i pkt. 3. 
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Innledning 

Rambøll Norge AS er engasjert av Nordplan AS i forbindelse med branntekniske 

beregninger og risikovurderinger knyttet til nytt taubaneanlegg på Sula, på 

Langevåg utenfor Ålesund.  

 

 

Forutsetninger og begrensninger 

Dette notatet utgjør en innledende risikovurdering knyttet til anlegget mht. 

selve taubaneanlegget og brannpåvirkning nedenfra fra boliger og andre 

bygninger samt skogbrann. Topp- og bunnstasjon er på nåværende tidspunkt 

ikke medtatt, mens mellomstasjon er delvis medtatt.   

 

Vurderinger og konklusjoner i rapporten er basert på normale driftsbetingelser, 

herunder at anlegget er i kontinuerlig drift. 

 

Risikovurderinger følger metodikken gitt i NS 5814 [1]. Vurderinger på 

nåværende tidspunkt av prosjektet må betraktes som grovvurderinger, notatet 

utgjør ingen komplett risikoanalyse.   

 

 

Informasjon om prosjektet 

Sula gondol er planlagt å starte like ved Devoldfabrikken på Langevåg, og skal 

gå oppover mot Sulafjellet. Omtrent halvveis etableres en mellomstasjon slik at 

traséen får ankomst på toppen av Rundehornet hvor det etableres en 

toppstasjon med restaurant. Planlagt trase er illustrert i figur 1 under. 

 

 

 

oddvin
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 1
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Figur 1 - Illustrasjon av planlagt trase fra Langevåg mot toppen av Rundehornet 

 

 

Brannteknisk risikovurdering 

Denne branntekniske risikovurderingen begrenses til å omfatte følgende forhold: 

• Brann i boligbygning og bedehus plassert i underkant av kabeltrase 

• Skogbrann i underkant av kabeltrase 

 

Hendelse brann i bunnstasjon, midtstasjon og toppstasjon er ikke omfattet av risikovurdering på 

nåværende tidspunkt. Dette da prosjektet er i en forprosjektfase, og stasjoner må prosjekteres i 

samsvar med TEK 17 mht. branntekniske forhold.  

 

Branntekniske vurderinger er videre inndelt i 4 underkapitler: 1) Frekvensvurdering av brann i bolig og 

skogbrann, 2) konsekvensvurdering, 3) brannteknisk risikovurdering og 4) oppsummering av tiltak.  

 

1) Vurdering av sannsynlighet 

Frekvensinndeling som angitt i tabell 1 nedenfor utgjør et mål på sannsynligheten for at definerte 

hendelser ovenfor skal inntreffe. Tabellen er en kvalitativ inndeling, og er tidligere brukt i prosjekter for 

landbasert industri. 

 

Nivå Sannsynlighet Frekvens 

1 Svært lite sannsynlig Mindre enn 1 gang pr. 1000 år 

2 Lite sannsynlig 1 gang pr. 100 – 1000 år 

3 Sannsynlig 1 gang pr. 10 – 100 år 

4 Ganske sannsynlig 1 gang pr. 1 – 10 år 

5 Svært sannsynlig Mer enn 1 gang pr. år 

Tabell 1 - Klassifisering av frekvens 



 

 

3/7   

 

https://ramboll-my.sharepoint.com/personal/kjetil_eiken_ramboll_no/Documents/Documents/Prosjekt/Taubane Sula/F-NOT-

001_Brannteknisk risikovurdering Sula taubane.docx  

Confidential 

 

Branner i utmark/innmark på Sula 

Det er iht. www.brannstatistikk.no registrert totalt 5 branner i utmark og innmark i aktuelt område i 

perioden 2018 - 2022. Statistikken forteller ikke alvorlighetsgraden av registrerte branner eller hva som 

er kilde til brannen. Et nyhetssøk viser ingen større branner i skog og utmark på Sula i nyere tid, men 

det er registrert perioder med fare for brann i skog og utmark. Sannsynligheten for en større skogbrann 

på Sula som kan utgjøre en trussel mot taubaneanlegget vurderes kvalitativt som lite sannsynlig jfr. 

Tabell 1 ovenfor.  

 

Brann i bolig/bygning under linjetrase 

I Møre og Romsdal fylke er det i perioden 01.01.2016 – 31.12.2021 registrert totalt 1798 branner i 

boliger (ca. 300 branner årlig). Dette inkluderer alt fra mindre branntilløp som er rapportert, til større 

boligbranner med omfattende bygningsskader.  

Jfr. Statistikk som fremkommer på www.ssb.no var det pr. januar 2021, 2.637.521 privathusholdninger 

i Norge. Innbyggertallet på samme tidspunkt er 5.455.582. Dette gir ca. 2,06 personer pr. bolig. Ved å 

legge SSB statistikk til grunn, anslås kvalitativt ca. 125.000 boliger i fylket ettersom innbyggertallet er 

ca. 265.0000. Dette inkluderer eneboliger, rekkehus, boenhet i blokker mv. I Møre og Romsdal fylke gir 

dette en brannfrekvens på 0,0024 pr. bolig pr. år (300 branner / 125000 boliger).  

 

Under taubanetrase er det totalt 5 boliger/bygninger som ved fullt utviklet brann potensielt kan være en 

trussel for taubanen. Sannsynligheten for boligbrann kan derfor konservativt settes til 5 boliger * 

0,0024 ≈ 0,012 pr. år.  En slik brannfrekvens vil mht. tabell 1 defineres som et sannsynlig scenario. 

 

2) Vurdering av konsekvens 

 

Funksjonskravet til kabelen er at denne må beholde sin integritet i et branntilfelle. Kabelen må ikke 

utsettes for temperaturer over 400 grader celsius jfr. Opplysninger fra leverandør. Ved høyere 

påkjenninger er det en risiko for at kabelen kan ryke med mulige konsekvenser dette kan ha for 

personer, innsatspersonell og bygninger under kabelen.  

 

Det er benyttet ulike klassifiseringer av forventet konsekvens, vist i tabell 2 under. Det presiseres at 

enkelte vurderinger av konsekvens er kvalitative. Overordnet funksjonskrav er at stålwire ikke kan ryke 

med potensielle skader på personer, bygninger og infrastruktur.  

Informasjon fra oppdragsgiver er at taubanen vil gå kontinuerlig og kontroll-/driftsrom vil være 

bemannet. Ved branntilfeller vil hastigheten på gondolbanen manuelt gires opp med hensikt å tømme 

gondoler for personer. Stålwire vil derfor ikke være utsatt for høye temperaturer i ett punkt over lengre 

tidsrom. Unntaket er utenom åpningstider på kveld og natt, da vil gondolbanen stå i ro. Gondoler vil da 

være parkert i stasjonsområder. Ved branntilfeller etter stengetid må varsel gis til driftspersonell som 

kan starte banen ved behov for å unngå langvarig temperaturpåkjenning i ett punkt på wire.  

 

Brann i bolig/bygning i underkant linjetrase 

Rambøll har vurdert temperaturen i røyksøylen (brannplum) over en bygning plassert underliggende 

tiltenkt linjetrase. Dette er beregnet med basert på «Heskestad-ligningen» [2]. Denne benytter inndata 

som energiavgivelse, brannens diameter, samt høyde fra brannbase opp i røyksøyle. 

 

http://www.brannstatistikk.no/
http://www.ssb.no/
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Beregninger tar høyde for brann i et bolighus oppført i trekonstruksjoner. Et brannforløp går typisk 

gjennom følgende faser: 

1) Vekstfasen. Brannstart i bolig før overtenning.  

2) Fullt utviklet brann: Initierende brann når overtenning og man får utventilerende flammer fra 

vinduer og i fasaden. Energiavgivelse av en fullt utviklet brann er av en slik intensitet at 

gjennombrenning av konstruksjoner, og brannspredning til byggets øvrige areal med stor 

sannsynlighet og hastighet vil kunne skje. Det er i denne fasen av brannforløpet som er kritisk 

mht. taubanen. Etter at takkonstruksjon i bygning kollapser vil flammehøyden reduseres, med 

fallende termisk påkjenning på stålwire.  

3) Avkjølingsfase. Energiavgivelse avtar ettersom brennbart materiale er konsumert. 

 

Fra selve brannstarten til en boligbygning er utbrent kan være flere timer, og det er relativt lite 

informasjon om varighet av hele brannforløpet. Det er likevel rimelig å anta at fase 1 og 2 beskrevet 

ovenfor ikke har en varighet på mer enn 60/90 minutter, men det må tas høyde for at også 

avkjølingsfasen kan gi høy varmeavgivelse. 

  

Det er lagt til grunn konservative verdier i utførte beregninger. Dette da bygningsbranner er komplekse 

og som kun innenfor begrensede rammer kan beregnes. Det er i beregninger lagt til grunn en 

varmeavgivelse på 50 MW. Dette gjelder også for bedehuset som er bygningen plassert nærmest 

linjetraseen. Et bedehus har imidlertid normalt mindre brannenergi enn i ordinære boliger slik at dette 

er en konservativ tilnærming.  

 

 

Resultater basert på Heskestad ligningen er illustrert i grafen under hvor temperatur på ulike høyder 

over brannstedet er angitt.  
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Tabell 2 - Varmeavgivelse over brannplum 

 

Mht. kritisk temperatur på stålwire på maksimalt 400 grader celsius, må vertikal avstand fra tak 

bygning til stålwire være minimum 11 meter. Ved større høyder vil temperatur på wire ikke være 

tilstrekkelig høy til at det er risiko for brudd jfr. Informasjon fra leverandør. Det presiseres at 

beregninger er beheftet med usikkerhet, slik at det bør være en viss sikkerhetsmargin. For bedehuset 

som har vertikal avstand ca. 11 meter til linjetrase, bør tiltak vurderes1. For øvrige boliger med større 

vertikal avstand er det tilstrekkelig sikkerhetsmargin uten behov for vurdering av tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tiltak kan eksempelvis være heldekkende slokkeanlegg/alarmanlegg i bedehuset, alternativt økt avstand mellom bygg og wire.  
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Skogbrann 

Bilder under viser skogsområdet som linjetrasen føres over. Bilder viser tett skog i skråning opp mot 

toppen, hvor det blir mindre vegetasjon. Basert på mottatte bilder skog i skråning opp mot toppen å 

være barskog av furu som dominerende treslag, men dette er ikke bekreftet. 

 

 

 

 

 

 

Iht. litteraturen kan toppbrann i skog variere mye alt etter type skog. Rambøll har på nåværende 

tidspunkt ikke tilgang til angitt litteratur og refererer i det videre derfor til brannteknisk risikovurdering 

utført for gondolbanen på Voss, utført av NEAS Brannconsult i 2011 [3]. I denne rapporten er det angitt 

følgende minimumsavstander: 

- For løvskog må vertikal avstand til wire være minst 15 meter. Ved denne høyden kan det 

forventes temperaturer på ca. 140 grader celsius.  

- Sikkerhetsavstand til stålmast må ha en radius på 20 meter fra løvskog. 
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- For barskog må i prinsippet skogen ryddes og branngate under trasen etableres, ettersom 

toppbranner i barskog kan generere flammehøyder i størrelsesorden 40 – 50 meter. Avstander 

vil være gjeldende for både stålwire og anleggsmaster. 

 

Basert på ovenstående utredning må det vurderes å rydde noe skog i området under stålwire samt for 

anleggsmast. Dette spesielt dersom underliggende skog har barskog som dominerende skogtype.  

Ved løvskog som dominerende faktor bør temperaturpåkjenninger i neste fase av prosjektet beregnes. 

Dette ettersom flammehøyde og varmeavgivelse vil være vesentlig redusert i forhold til barskog. Kritisk 

temperatur for wire ved Sula gondol er som kjent maksimalt 400 grader celsius.  

 

Oppsummering 

I det videre må det vurderes tiltak i forbindelse med følgende: 

- Bedehus med vertikal avstand ca. 11,5 meter til stålwire.  

- Ved barskog må det vurderes å fjerne skog i underkant av linjetrase 

- Ved løvskog bør det foretas beregninger av temperaturpåkjenning i videre fase av prosjektet.  

 

 

Referanser 

 

1. NS 5814: Krav til risikovurderinger. Norsk standard. 2021 

2. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Third edition. National Fire Protection 

Association, Society of Fire Protection Engineers 2002. 

3. NEAS Brannconsult AS: 2110496-01 Brannteknisk risikovurdering taubanetrase Voss.pdf 



Fra: Klettl Peter
Til: Oddvin Myklebust
Kopi: >Doppelmayr Scandinavia AB (Schweden); Nachbaur Ralph
Emne: WAA0005757 Sula - Rope ambiente temperature < 400°C
Dato: fredag 23. september 2022 15:29:59

Hello Oddvin,
 
after consultation with the rope manufacturer, we can make the following statement:
 
General:
 

Temperatures of more than 200°C already affect the tensile strength of wire ropes.
At temperatures above 400°C there is a risk of rope breakage.
In the case of abrupt cooling, there is a risk of martensite formation in the edge zones, which
leads to hardening and cracking in the edge zone, which subsequently reduces the wire break
strength.

 
Assumption:
 

Forest fire below the ropeway line with a length of 50 m in the line axis
Ambient temperature in the rope area < 400°C

 
Consideration 1: Empty rope - stationary (e.g. forest fire at night, ropeway not in operation)
 

During standstill of the rope, there will be a through heating of the rope in the fire area.
As long as the rope temperature remains below 400°C, no rope breakage is to be expected,
assuming the rope does not show any mechanical damage or cracks.
After each fire incident, the rope must be inspected by an expert before put the system back
into operation.

 
Consideration 2: Moving ropeway - evacuation of passengers
 

Travel speed 6 m/s (normal operation):             t = approx. 50m fire zone length divided by 6
m/s = approx. 8 s  (staying time in the fire zone)
Travel speed 1 m/s (emergency operation):       t = approx. 50m fire zone length divided by 1
m/s = approx. 50 s (staying time in the fire zone)

 
When the rope is in motion, there is no through heating of the rope.
Ambient temperature of the rope below 400°C
Due to the short staying time in the fire zone and the fact that it is a hot gas application, it can
be assumed that the rope temperature will remain below 200°C in the worst case.
No rope breakage is to be expected, assuming the rope does not show any mechanical
damage or cracks.
After each fire incident, the rope must be inspected by an expert before put the system back
into operation.

 
If an ambient temperature of the rope below 400°C cannot be maintained, appropriate measures
must be taken (e.g. increasing the height of towers to achieve sufficient safety distance between the
rope and the fire source or e.g. by reducing the fire load in the area). Appropriate structural, technical
and organizational measures must be taken to prevent a fire from breaking out, inside or in the
immediate vicinity of the ropeway installation or, in the event of a fire, at least to significantly reduce
the risk to persons.
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If you have any question, please let me know.
 
Best regards
 
Peter
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