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KATASTROFEBRANNENE - MYNDIGHETENE 
ER LEI AV BRANNSLURV

84 mennesker omkom i branner i Norge i fjor. Det er det høyeste tallet siden 1979. Dette er
tragedier som først og fremst oppstår i boliger. Myndighetene vil nå ansvarliggjøre gårdeiere,
sameier og borettslag, og innføre sanksjoner mot dem som ikke følger opp pålegg om bedre
brannsikkerhet. I dag er det ingen sanksjonsmuligheter om disse forhold for boliger.
Justisdepartementet vurderer å innføre strengere straff for dem som ikke følger opp brannvesenets
krav. Justisdepartementet er i sluttfasen med en stortingsmelding om brannsikkerhet. Etter planen
skal meldingen være klar i løpet av første halvår 2009. Engasjementet viser at samfunnet ikke
aksepterer ulykker med mange omkomne.

Brann-  og redningsetaten i Oslo kommune mener at alle nye bygninger bør pålegges å ha 
sprinkleranlegg. Det gjelder både private boliger og andre bygninger. De vil gå lenger enn 
kommunalministeren, som har varslet at det kommer et påbud om automatiske slukkeanlegg i nye
bygg beregnet for sårbare grupper. Eksempel på dette er institusjoner der det er behov for ekstra
rømningstid. Dette vil bli tatt inn i den nye Plan- og bygningsloven, som skal gjelde fra 01.01.2010.
Det er spesielt to ting som er kritiske i forhold til brann: varsling og muligheter for rømning.
Spesielt ille er det i eldre bygårder med ett trappeløp hvis rømningsveien er fylt med ild og røyk. 

Brann- og redningsetaten i Oslo kommune igangsatte i november 2002 prosjektet "Brannsikker
bygård", som følge av alle brannene i de gamle murgårdene. Prosjektet omfattet boligbygninger
med ytter- og bærevegger i murt teglstein, med etasjeskillere i tre (stubbloftskonstruksjon), og
hvor det er leiligheter i minst 3 etasjer. I flere tusen boligbygninger ble fellesarealene undersøkt, 
og prosjektet ble avsluttet i november 2005. I undersøkelsen ble det kartlagt at:

- i 70 % av murgårdene i Oslo hadde flere av leilighetene kun tilgang til ett trapperom
- i 50 % var det fare for rask spredning av røyk og flammer til trapperom/rømningsvei, på 

grunn av dårlig brannteknisk tilstand
- 75% av murgårdene hadde ikke noen form for felles varsling av brann.

Mange gårdeiere tok dette alvorlig og satte i gang forbedrende tiltak. Av de gårdene som fikk
påpekt avvik/anmerkning for forskjellige forhold, var status i juni 2007 at:

- 35 % hadde oppgradert/utbedret brannskille mellom kjeller og trapperom
- 20 % hadde oppgradert/utbedret brannskille mellom leiligheter og trapperom
- 37 % hadde montert/utbedret dørpumper på trapperomsdørene
- 30 % hadde installert automatisk brannalarmanlegg i bygget.  

Dette kan ha forbedret seg ytterligere etter juni 2007, men dette er ikke undersøkt. 
Ulykkene viser imidlertid at det er langt igjen før forholdene er tilfredsstillende når det gjelder 
risiko for nye ulykker. 
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I tillegg til brannskiller, branndører og varslingssystemer er det flere forhold som er vesentlige for
brannsikkerheten. Fellesarealer bør være avlåst for å sikre mot ildpåsettelse. Det er viktig med 
ryddighet i trapperom og tilgjengelighet rundt bygningene, slik at brannmyndighetene kommer
frem. Brannfarlige varer må oppbevares forsvarlig. 

Det er spesielt tre områder hvor brannsikkerhet ansvarsmessig er knyttet til særskilte roller. 
Det er brannvernledelse, styreledelse og arbeidsgiveransvar:

Brannvernleder- Forebyggende forskrift § 3-2 sier:
For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, 
og som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en 
representant for eier. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap 
om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt
brannvesenets innsatsmuligheter. Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/
bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften.

Styreleder i borettslag/sameier - krav til styreleder:
Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i 
virksomheten, og at dette gjøres i samarbeid med beboerne og deres representanter.
Internkontrollforskriften § 4 bruker begrepet virksomheter, og dette omfatter ikke bare
næringsvirksomhet. Også boligeierformer hvor flere mennesker eier noe sammen, faller inn under
begrepet virksomhet. Det er derfor leder av styret som har plikt til å innføre og utøve internkontroll
i boligvirksomheter, og at dette gjøres i samarbeid med beboerne.

Arbeidsgiver:
Arbeidsgiver skal ha oversikt over virksomhetens organisering, herunder hvordan ansvaret og 
oppgavene for brannsikkerhetsarbeidet fordeles. Oslo brann- og redningsetat oppfordrer til å ha 
en person eller flere som er ansvarlig for det brannforebyggende arbeidet.

Den enkeltes ansvar:
Etter de siste tragiske dødsbrannene i slutten av 2008, har det kommet en rekke henvendelser til
brannvernetatene. Både beboere og gårdeiere har et felles ansvar for brann-sikkerheten. Den
enkelte beboer kan i samarbeid med eier gjøre en vurdering av rømningsforhold, teknisk standard,
egen leilighet og andre forhold som har betydning for sikkerheten. Veldig mange av årsakene til
branner har med menneskelig adferd å gjøre. Aktpågivenhet er derfor et viktig 
fokusområde for brannmyndighetene, og det føres kampanjer rettet mot beboere hvor det
fokuseres på den enkeltes ansvar for å bidra til å forhindre brann. 

Oslo, 12.03.2009

for OPAK AS

Anthony S. Johansen 
fagansvarlig brannrådgivning



OSLO STAVANGER: BERGEN: TRONDHEIM SKI
HOVFARET 13, PB. 128 SKØYEN Maskinveien 6 Solheimsgaten 16 Klæbuveien 196 B Idrettsveien 10
0212 OSLO PB. 113 PB. 2363 Solheimsviken 7037 Trondheim 1400 SKI
T: 22 51 77 00 4065 STAVAMGER 5824 BERGEN T: 73 82 46 00 T: 22 51 77 00
F: 22 51 77 93 T: 51 44 38 38 T: 55 38 77 90

firmapost@opak.no www.opak.no ORG. NR. NO 960 816 862 MVA

Indekser pr. 15.02.09

side  4/4


