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 brannsikkerhet.

Gjør det enkelt
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BRANN  
& SIKKERHET 

BRANN
& SIKKERHET 

OPPLAGSKONTROLLERT

Grafisk design: GRØSET™
Trykk: GRØSET™

nr. 4 2015 
- 90. årgang

TIDSSKRIFT FOR 
BRANNVERN  
OG SIKKERHET I 
SAMFUNNET

Utgiver
Norsk 
brannvernforening
Ensjøveien 16, 
Pb 6754 Etterstad
0609 Oslo

Internett
www.brannvernforeningen.no

Abonnement 
Karina Pollen
Tlf. 23 15 71 00
kp@brannvernforeningen.no 

Redaksjonen
Telefon 23 15 71 00

Ansvarlig redaktør:
Synnøve Haram
syh@brannvernforeningen.no 

Annonser
A2media
Camilla Sparby
Telefon: 47707338
camilla@a2media.no

Forsidefoto:
Pakhnyushchyy/ 
yaymicro.com

16

3 4

logo
Brann & Sikkerhet gis ut av Norsk brannvernforening.  
Den første utgaven av bladet kom i 1926.
Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i 
samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, 
organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske 
løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og 
andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, 
artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og 
næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over 
aktuelle produkter og tjenester.
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I forrige utgave av B&S så vi nærmere på hva som gikk galt da det i mars tok fyr på Høgset 
Leirskole i Valdres, og nesten 100 ungdommer måtte reddes ut fra en bygning som brant 
ned til grunnen på rekordtid. 

Vi fant raskt ut at bygningen ikke var seksjonert, og at det ikke var satt i verk andre 
tiltak som ville ha begrenset brannspredningen i bygningen noe. Som for eksempel 
sprinkleranlegg. Noe som det faktisk er krav om i bygninger hvor folk skal overnatte og 
som ikke er tilstrekkelig brannseksjonert. 

Siden sist har B&S gravd litt dypere i materien, og gått gjennom 
brannsynsrapportene fra mange år tilbake. Og det er virkelig trist lesning. Gang på 
gang har avvik blitt påpekt fra brannvesenet sin side, og like mange ganger har 
ikke eier fulgt opp.  
Til slutt kan det virke som om brannvesenet rett og slett ga opp. 

Og det virker ganske uforståelig at de etter så mange år med manglende 
oppfølging fra eiers side ikke har tatt i bruk det sterkeste virkemiddelet de 
faktisk har til rådighet; nemlig å stenge bygningen og nekte eieren å tjene 
penger på å leie den ut. I mange tilfeller er jo bruksnektelse det eneste 
språket en bygningseier forstår, og brannvesenet skal bruke dette våpenet 
i kampen for bedre brannsikkerhet. De kan faktisk be politiet om hjelp hvis 
ikke bygningseieren retter seg etter vedtaket.

Heldigvis gikk det ingen liv tapt i denne brannen. Og i ettertid har Valdres 
brannforebyggende avdeling varslet at de endrer taktikk. Heretter vil de gå mye 
hardere til verks overfor bygningseiere som ikke følger opp avvikene som blir påpekt 
på brannsyn. Bruksnektelse vil bli et aktivt virkemiddel fremover. 
I tillegg har DSB varslet at de vil føre tilsyn med Vang kommune, så forhåpentligvis 
kommer det faktisk noe bra ut av denne saken.

En annen bransje som også ofte rammes av brann er treindustrien. Disse brannene har 
en tendens til å bli store og omfattende, og ofte kommer ikke virksomheten tilbake i 
drift igjen etterpå. Det er kostbart og tar lang tid å bygge bedriften opp igjen, og da har 
kundene funnet andre løsninger.

En treforedlingsbedrift som har blitt rammet av en storbrann er Bergene Holm-konsernet 
som er landets nest største treindustri. Derfor engasjerte tidligere konsernsjef seg i 
arbeidet for å bedre brannsikkerheten i egen bransje, og Treindustriens Brannkontroll så 
dagens lys for 10 år siden.

I denne utgaven kan du lese om Brannkontrollen sin aktivitet de siste ti årene. Mange 
stygge bilder i arkivet deres viser at flere potensielle brannårsaker er påpekt og ryddet opp 
i fra virksomhetens side, og dette har helt sikkert avverget opptil flere branntilløp. 

Men Treindustriens Brannkontroll vil gjerne ha flere medlemmer, og over 100 er 
potensielle kandidater. Så jeg håper mange av dem tar en runde med seg selv og vurderer 
dette seriøst. Det er store penger å spare på forsikringspremien også… Og med bedre 
brannsikkerhet som bonus.

I tillegg kan du lese om årets Brannvernkonferanse som gikk av stabelen for 30. gang i år. 
Mange hadde funnet veien til arrangementet i The Qube på Gardermoen som skal huse 
konferansen også i all overskuelig fremtid.

God sommer!   

BRANN  
& SIKKERHET 
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«Aldri så galt at det ikke 
  er godt for noe» 
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Nettkurs tilpasset din virksomhet, med  
bilder, tekst og tale fra dine lokale forhold! 

 
Har du ansvar for brannvernarbeid i din kommune? 

Telefon - 9924 9924  Epost - nodus@nodus.no Nettside -  www.nodus.no 

Gå inn på www.brannvernforeningen.no og trykk på denne knappen

og se klipp fra hvordan brannvernopplæring bør gjennomføres 

Tilbakemelding

Nyheter

DSB har ilagt tre elektrobedrifter 
bot for brudd på Forskrift om elek-
troforetak og kvalifikasjonskrav for 
arbeid knyttet til elektriske anlegg og 
elektrisk utstyr. Dette er første gang 
DSB bøtelegger elektrobedrifter på 
denne måten.

- Bedriftene som ble bøtelagt har 
drevet med arbeid på elektriske 
anlegg uten å ha ansatt en faglig 

ansvarlig. Bedriftene er derfor ilagt et 
overtredelsesgebyr på 50 000 kroner, 
sier avdelingsdirektør Torbjørn Hoff-
stad i DSB i en pressemelding.

Det lokale eltilsyn (DLE) avdekket 
avviket ved tilsyn og de kommer til å 
følge opp bedriftene videre. DSB vil 
trolig be DLE over hele landet om å 
intensivere dette arbeidet i 2016.

Kilde: DSB

Bot på 50 000 kroner til tre elektrobedrifter

ibphoto/yaymicro.com

Brannen i Tysvær i fjor kan 
sette ny standard for alle 
landets kommuner.

Natt til 2. september 2014 brøt det 
ut brann i det tekniske rommet på 
«Stølsberg 33», et botiltak for per-
soner med funksjonshemming i 
Tysvær kommune. Det bodde fire 
personer på senteret, som er beman-
net døgnet rundt. Skumisolasjonen i 
varmtvannsberederen tok fyr og førte 
til stor røykutvikling. Fordi døra til 

rommet var åpen, ble store deler av 
fellesarealene røyklagt. Bygget hadde 
sprinkleranlegg som løste ut og bidro 
til å redusere brannspredningen.

DSB og DiBK (Direktoratet for 
byggkvalitet) har evaluert brannen. 
Hovedkonklusjonen er at det auto-
matiske sprinkleranlegget bidro til å 
sikre nok tid til å evakuere beboer-
ne, fordi disse ikke kunne evakuere 
på egenhånd. Alle kommuner bør 
vurdere ettermontering av automa-
tiske slokkeanlegg i bygg der bebo-
erne ikke har mulighet til å evakuere 

ved egen hjelp, lyder anbefalingen i 
rapporten.

 I ny forebyggende forskrift foreslås 
det å ilegge kommunene plikt til å 
evaluere «…hendelser som har hatt 
eller kunne fått alvorlige konsekven-
ser for liv, helse eller miljø.» DSB og 
DiBK mener evalueringen av brannen 
i Tysvær har vist hvilket potensial som 
ligger i å foreta en grundig gjennom-
gang av slike hendelser.

Kilde: DSB

Slokkeanlegg redder liv
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Dette er saken
• Høgset leirskole brant ned 16. 

mars 2015.
• 97 elever og tre lærere fikk reddet 

seg ut. Alle var danske.
• Leirskolen ligger i Valdres.
• Tilsyn administreres av Valdres 

brannforebyggende avdelingen 
IKS.

• Undersøkelser som Brann & Sik-
kerhet har gjort viser at eier har 
drevet stedet ulovlig i 23 år. Brann-
sikkerheten har vært dårlig.

• Tilsynsarbeidet har vært dårlig. 
Eier har kunnet drive ulovlig uten 
særlige konsekvenser.

Brann & Sikkerhet har inn-
hentet all dokumentasjon fra 
brannsyn for Høgset Leirskole 
fra 1990 og frem til i dag. Dette 
er en trist bunke med doku-
menter som viser at leirskolen 
er drevet ulovlig i 23 år uten at 
tilsynsmyndighetene har satt 
ned foten. Skulle ikke tilsyns-
myndighetene være den ekstra 
sikkerheten som du og jeg skal 
ha når vi blant annet overnatter 
et sted eller sender barna våre 

Høgset Leirskole er drevet 
ulovlig i 23 år
Leirskolen er drevet uten tilfredsstillende brannsikkerhet 
i 23 år. Dette er et trist kapittel om hvordan bygninger ikke 
skal drives til tross for at vi har tilsynsmyndigheter som 
skulle forhindre det. Eiere og tilsynsmyndigheter bør prise 
seg lykkelige for at ingen er omkommet i brann i disse 
årene, til tross for storbrannen i mars i år.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Foto: NRK



bort på leirskole? Vil dette 
få noen konsekvenser for 
bygningseier?

Dette er utdrag av rap-
porter:

1993
Det meste mangler, blant 
annet brannteknisk do-
kumentasjon, tegninger 
manglende ettersyn av 
brannalarmanlegg, man-
glende tetting av kabel- og 
rørgjennomføringer, mange 
mangler ved rømnings-
veier, og varmedetektorer 
i brannalarmanlegget til 
tross for at disse skal være 
skiftet til røykdetektorer 
innen 1. januar 1994. Eier 
av bygget rapporterte ikke 
tilbake til brannvesenet 
hvilket resulterte i pålegg 
om utbedringer.

1994
Eier søker om utsettelse av 
skifte av detektorer grunnet 
store arbeidsmengder og 
vanskelig økonomi. Dette 
alvorlige avviket får stå i 
flere år uten at brannves-
enet setter ned foten. Det 
har ikke lykkes Brann & 
Sikkerhet å få kopi av et 
eventuelt svar fra brann-
vesenet vedrørende denne 
søknaden.

1995
Det meste mangler fortsatt, 
blant annet manglende 
dokumentasjon og tegnin-
ger, manglende avklaring 
på hvem som er ansvarlig, 
manglende vaktordning, 
manglende dokumentasjon 
for øvelser, manglende et-
tersyn og kontroll av brann-
alarmanlegg og håndslok-
kere, manglende tetting av 
kabel- og rørgjennomførin-
ger og varmedetektorer er 
ikke skiftet.

I rapporten fra 1995, som 
blant annet brannsjef Terje 

Hålien var med på, slås 
det fast at bygget blant 
annet består av et gammelt 
trehotell i flere etasjer. I 
samme rapport konklu-
deres det med at det ikke 
er krav til sprinkleranlegg. 
Det er oppsiktsvekkende at 
det konkluderes med dette 
uten noen form for argu-
mentasjon eller dokumen-
tasjon, særlig når tegnin-
ger viser at det ikke var 
brannceller i bygget, hvilket 
utløser krav om sprinkle-
ranlegg.

1996
Det er fortsatt store 
mangler som blant annet 
manglende dokumentasjon, 
tegninger og oversikter, 
manglende tiltak for vari-
erende risiko, manglende 
planer og dokumentasjon 
for øvelser, manglende 
branninstruks for bruker, 
manglende vaktordning, 
manglende kontroll av 
brannalarmanlegg og 
håndslokkere, manglen-
de kontroll av dører med 
dørpumper, manglende ut-
skifting av varmedetektorer.

1997
Det er fortsatt store man-
gler, blant annet manglen-
de tegninger og oversikter, 
manglende vaktordning, 
manglende kontroll av-
brannalarmanlegget, man-
gler ved rømningsveier og 
kontroll av dører. Fortsatt 
manglende utskifting av 
varmedetektorer.

1998 til 2003
Verken brannvesenet eller 
Valdres brannforebyggende 
avdeling som har overtatt 
tilsynsfunksjonen i kom-
munen, går brannsyn i 
disse fem årene.

2004
Det mangler fortsatt 
tegninger og oversikter. 
Brannvernleder har et 
system for dokumentasjon 
av sikkerheten, men bruker 
det ikke. Brann & Sikkerhet 
har fått oversendt dette. 
Systemet er en samling av 
skjemaer som aldri er fylt 
ut.

2005
Fortsatt mangler tegninger 
og oversikter. Systemet til 
brannvernleder er fortsatt 
ikke tatt i bruk. Brannsen-
tralen viser feilmelding.

2007 og 2008
Valdres brannforebyggende 
avdeling purrer på tilbake-
melding fra eier. Det gås 
ikke nye tilsyn i 2007 og 

2008.
2009
Valdres brannforebyg-
gende avdeling sender 
forhåndsvarsel om pålegg 
for utbedring av mangler 
som fortsatt består av 
blant annet manglende 
branntegninger, manglen-
de dokumentasjon, man-
glende kontroll, ettersyn 
og vedlikehold, manglende 
brannøvelser og manglen-
de instrukser og planer.

2010 til 2014
Vang brannforebyggende 
avdeling forsøker å komme 
i kontakt med eier Kjell Ivar 
Aalseth, men lykkes ikke. 
Det utstedes ikke bruks-
nektelse, som antakelig vil-
le være en effektiv stopper 
for bruken av bygget.



BRANN  
& SIKKERHET 

84–2015

BRANN
& SIKKERHET Manglende oppfølging

I forrige nummer av Brann & 
Sikkerhet stilte tidsskriftet følgende 
spørsmål til brannsjef Terje Hålien:

- Hvorfor har ikke brannvesenet 
lagt ned forbud mot bruk inntil det 
branntekniske var i orden?

Han svarte følgende:
- Det vet jeg ikke. Jeg 

som brannsjef har ikke fått 
tilbakemelding fra Valdres 
Brannforebyggende avdeling om at 
ikke alt «var på stell». Som brannsjef 
er det jeg som har myndighet til 
å legge ned forbud mot bruk av 
bygninger, men som sagt har jeg 
ikke fått noen tilbakemelding om at 
det skulle ha vært gjort, sier Hålien.

Liste tilsendt
Siden 2002 er det Valdres 
brannforebyggende avdeling IKS 
som gjennomfører tilsyn i Vang 

kommune der Terje Hålien er 
brannsjef. Vidar Nilsen er leder for 
denne virksomheten. Han forteller 
at alle brannsjefene i de respektive 
kommunene årlig får tilsendt en 
liste over status for alle særskilte 
brannobjekter i kommunen. Brann 
& Sikkerhet har fått tilsendt de tre 
siste listene. Det går her tydelig frem 
at det er problemer med Høgset 
Leirskole. Til orientering er ikke 
denne listen stor, omfattende eller 
uoversiktlig. Listen for 2014 er på en 
side og inneholder følgende såkalte 
A-objekter: 9 hoteller, 5 skoler, 2 
barnehager, 6 forsamlingslokaler. 
Antall B-objekter er 3 og C-objekter 
er 1.

Ikke sprinkler
Brann & Sikkerhet spurte også om 
hvorfor ikke bygget er sprinklet. 

Brannsjef Terje Hålien svarte 
følgende:

- Det vet jeg heller ikke. Jeg 
har ikke gått brannsyn i bygget og 
har heller ikke hatt tegninger til 
vurdering. Som jeg har sagt før, så er 
dette noe Valdres brannforebyggende 
avdeling må svare på, da det er de 
som har gått brannsyn, sier Hålien.

Brann & Sikkerhet har fått tilsendt 
alle tilsynsrapportene for Høgset 
Leirskole fra 1990 fram til i dag. I 
dette materialet kommer det frem at 
Terje Hålien har gått tilsyn på Høgset 
Leirskole i 1993, 1995 og 1996.

Da Terje Hålien for tiden er 
sykemeldt, opplyser varabrannsjef 
Ove Martin Stende at de ikke vil 
uttale seg om brannen og bygget før 
tilsynet fra DSB er gjennomført.

Brannsjefen husker dårlig
Brannsjef Terje Hålien i Vang kommune hevder at han ikke visste om den 
branntekniske tilstanden til Høgset Leirskole. Han hevder også at han ikke har gått 
tilsyn der. Brann & Sikkerhet har dokumentasjon på at han har fått oversikt over 
tilstanden til de bygg det er gått tilsyn på, og at han selv har vært med på tre av 
tilsynene. 

Tekst Thor kr. Adolfsen
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Som det fremkommer flere 
steder i artiklene om Høgset 
Leirskole, var det ikke 
sprinkleranlegg i bygget til tross 
for at det ikke finnes dokumenter 
som viser branncelleinndelingen. 
Brann & Sikkerhet har etterspurt 
dokumentasjon for påstanden 
som settes frem i tilsynsrapport 
datert 1995 der det slås fast at 
det ikke er krav om slikt anlegg.

Arne Belsheim var 
varabrannsjef på den tiden. Han 
har hatt en telefonsamtale med 
brannsjef Terje Hålien der de 
sammen har forsøkt å huske den 
argumentasjonen som ble brukt 
for å fastslå at det ikke var krav 
til sprinkleranlegg.  Han uttaler 
følgende:

- Slik eg meiner å hugse, vart 
denne vurderinga gjort ut frå at 
det tidlegare (1989) var sett krav 
til at tretrapper skulle kledast på 
undersida med K1 A -kledning og 
at alle trapperomsdører skulle 
vera sjølvlukkande, eventuelt 
monterast på magnethaldar 
tilknytta brannvarslingsanlegget. 

Tiltaket bedrer 
brannsikkerheten noe, men det 
er fortsatt ingen brannceller 
i bygget og det er derfor åpne 
forbindelser som utløser krav om 
sprinkleranlegg.

Belsheim uttaler også at 
Valdres brannforebyggende 
avdeling hadde et ansvar for 
å gjøre en ny og selvstendig 
vurdering av brannsikkerheten i 
forhold til gjeldende regelverk.

- Valdres brannforebyggande 
vart jo nettopp oppretta for at 
kommunane sitt ansvar med 
brannsyn skulle bli samla i ei 
felles avdeling for heile Valdres 
med profesjonelt personell, sier 
Belsheim.

Vidar Nilsen, som er leder 
i Valdres brannforebyggende 
avdeling, sier til Brann & 
Sikkerhet at de valgte ikke 
å overprøve avgjørelsen til 
brannsjefen den gangen, men 
han er enig i at bygget burde vært 
sprinklet.

Hadde ikke 
sprinkleranlegg
Det foreligger ingen 
dokumentasjon på hvorfor 
ikke leirskolen hadde 
sprinkleranlegg. Tidligere 
varabrannsjef Belsheim 
har forsøkt å rekonstruere 
argumentasjonen fra 
den gangen avgjørelsen 
ble tatt om at det ikke 
var krav til slikt anlegg. 
Argumentasjonen endrer 
ikke det faktum at det er 
åpen forbindelse i flere 
etasjer, som utløser krav 
om sprinkleranlegg.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Foto: Hallgrim Rogn.
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Valdres brannforebyggende 
avdeling har et styre som 
består av rådmennene fra 
de enkelte kommunene. Det 
er Omar Dajani fra Nord-
Aurdal kommune som er for 
tiden er styreleder. Brann & 
Sikkerhet vil vite hvilken rolle 
styret har i slike vanskelige 
saker som Høgset Leirskole. 
Dajani forteller at styret ikke 
behandler konkrete saker, 
men tar seg av de overordnede 
linjene for virksomheten som 
årsbudsjett, økonomiplan og 
årsmelding. 

- De konkrete sakene 
behandles av Valdres 
brannforebyggende 
avdeling og brannsjefen i 
de aktuelle kommunene. 
Hvert år sender Valdres 
brannforebyggende avdeling 
en liste til brannsjefene som 
viser status for alle særskilte 
brannobjekt. Vi har et bevisst 
forhold til styringslinjene 
og hvilket nivå ulike saker 
hører til. I tillegg til økonomi, 
drøfter styret styringslinjene 
basert på vedtektene på 
initiativ fra daglig leder eller 
vertskommunen senest for et 
år siden, sier Dajani.

Brann & Sikkerhet har 
forelagt Dajani forrige 
artikkel om Høgset Leirskole. 
Artikkelen beskriver en 
kommunikasjonssvikt 
mellom brannsjefen og 

brannforebyggende avdeling. 
Brannsjefen hevder at han 
ikke var orientert om at ikke 
alt var i orden på leirskolen 
samtidig som Valdres 
brannforebyggende avdeling 
hevder at brannsjefen var 
orientert. 

- Den nevnte artikkelen 
er ikke for meg noen 
kilde til kunnskap om 
kommunikasjonen 
mellom brannsjef og 
Brannforebyggende 
avdeling. Informasjon 
direkte fra de kommunale 
apparatene viser at dette er 
sammensatt og at elementene 
handler om oppfølging, 
tilgjengelig informasjon 
om driften ved objektene i 
tillegg til kommunikasjon. 
Påstanden om graverende 
kommunikasjonssvikt står 
således inntil videre for Brann 
& Sikkerhet sin regning. Jeg 
avventer tilsynet, sier Dajani.

Brann & Sikkerhet spør 
Dajani om styret for den 
forebyggende avdelingen 
er tilfreds med hvordan 
avdelingen har taklet saken 
med hensyn på utførelse av 
brannsyn og videre oppfølging?

- Etter hendelsen på Høgset 
foretok styret en vurdering. 
Konklusjonen er at rutiner 
for samspill og ansvar 
mellom brannforebyggende 

avdeling og brannsjef er 
klare og gode i praksis, men 
må skriftliggjøres og legges 
i Kvalitetslosen. Daglig 
leder i Brannforebyggende 
avdeling har derfor fått i 
oppdrag å gjennomføre dette. 
Kvalitetslosen er det digitale 
kvalitetssystemet som alle 
kommuner i Valdres i år tar 
i bruk. Styret har således 
gjort en egen vurdering av 
hva som kan gjøres bedre, 
og ikke knyttet dette til 
Brannforebyggende avdelings 
utførelse av arbeidet sitt. 
Styret er likevel her som 
i alle andre tilfeller åpen 
for andre vurderinger 
gjennom overordnet 
myndighetsutførelse av tilsyn 
med avdelingen, sier Dajani.

Brann & Sikkerhet er 
nysgjerrig på hva som nå 
gjøres for å unngå liknende 
situasjoner?

- Mest aktuelt kan det 
være å begynne å innstille 
på stengingsvedtak overfor 
brannsjefen i den aktuelle 
kommunen.

Flere vedtak om stenging
Styret i Valdres brannforebyggende avdeling vil vurdere vedtak om 
stenging for de objektene som ikke tilfredsstiller brannsikkerheten.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Blir strengere:



Oppdaterte branntegninger gir riktig kunnskap  
og god økonomi. 

Både i nybygg og eksisterende bygg er branntegninger nøkkelen til 
å kunne utføre og dokumentere brannsikringsarbeid forskriftsmessig.

Firesafe er et ledende fagmiljø innen brannsikring i Norge.  
Vi kan være din samarbeidspartner i alle faser – fra planlegging,  
i byggefasen og i hele driftsfasen av bygget. 

FIRESAFE.NO
– for et tryggere og mer brannsikkert samfunn

God brannsikkerhet 
starter på tegnebordet

Flere vedtak om stenging
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Branner ved trebearbeidende industri 
blir særdeles omfattende hvis det 
først går galt. I 1989 brant Nidarå Tre-
last i Åmli i Aust-Agder ned til grun-
nen. Dette er en avdeling i Bergene 
Holm-konsernet. Brannen kostet 120 
millioner kroner. De ødelagte avde-
lingene ble bygget opp igjen, og det 
har vært full drift ved anlegget siden.

- Men det er ingen selvfølge at så 
skjer, sier Jan Bramming som er 
seniorrådgiver hos Norsk Treteknisk 
Institutt og leder av sekretariatet i 
Treindustriens Brannkontroll.

Det er nemlig dystre tall for 
trebearbeidende industri som blir 
rammet av brann. 

- I mange tilfeller så går 
virksomheten konkurs som følge 
av en omfattende brann. Det tar 
for lang tid for kundene å vente 
på at selskapet skal kunne levere 
igjen, og da har de funnet andre 
samarbeidspartnere. Få snakker om 
konsekvensene av og ikke ha god 
brannsikkerhet, sier han.

Trebearbeidende industri er 
ofte hjørnesteinbedrifter i små 
lokalsamfunn, og det er mange som 
ikke har alternativt levebrød hvis 
virksomheten skulle gå over ende 
som følge av en brann.

Og det var blant annet brannen 
på Nidraå som var foranledningen 
til at Reidar Bergene Holm som 
tidligere var konsernsjef i Bergene 
Holm AS som er Norges nest største 
treforedlingsbedrift, engasjerte 

seg for bedre brannsikkerhet i 
treforedlingsbransjen – og som etter 
hvert tok form av Treindustriens 
Brannkontroll.

De vanligste brannårsakene i 
trebearbeidende industri er utførelse 
av varme arbeider, feil i elektriske 
anlegg, varmgang i lagre og lignende, 
gnistdannelse i høvel, elektrisk feil i 
kjøretøy, feil bruk av elektrisk utstyr 
og påsatt brann. 

10 års jubileum
Og i høst er det altså ti år siden Trein-
dustrien Brannkontroll ble etablert. 
Det er Treteknisk Institutt som står 
for gjennomføringen av selve brann-
kontrollen ute hos virksomhetene 
som er med i ordningen.

- Virksomhetene får en 
risikokartlegging når det gjelder 
brann, og vi foretar 
en inspeksjon 
hos virksomheten 
en gang per år. 
Kontrollen følger 
en sjekkliste hvor 
bedriften får poeng 
på en skala fra 
1-10 utfra hvor 
god eller dårlig 
det står til med 
brannsikkerheten 
på de aktuelle 
områdene, sier Jan 
Bramming. 

Dette er en frivilling ordning, 
og 17 bedrifter er medlemmer. 

Treindustriens Brannkontroll: 
Har sjekket brann
sikkerheten i 10 år
I år fyller Treindustriens Brannkontroll 10 år. Brannkontrollen er 
en medlemsordning hvor treforedlingsbedrifter får en omfattende 
gjennomgang av hvordan det står til med brannsikkerheten i 
virksomheten. Inspeksjonen munner ut i en rapport som gir 
anbefalinger om tiltak som vil bedre brannsikkerheten i bedriften 
ytterligere.
Det er mange virksomheter som er med, men det er plass til enda flere.
Det er Norsk Treteknisk Institutt som administrer ordningen.

Tekst: Synnøve Haram

Foto: Synnøve Haram
Jan Bramming

Foto: Treindustriens Brannkontroll
Rot og flis rundt elektriske installasjoner er 
ikke bra.
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God brannsikring gir trygghet
Stiftelsen UNI støtter tiltak som verner historiske bygninger

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut ca. 30 millioner kroner til verneverdige prosjekter. Styret 
imøteser søknader som faller inn under stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler søknader løpende gjennom hele året.

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, 
for å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være 
 økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsen-uni.no

Treindustrien er en stor bransje, 
og minst 40-50 andre virksomheter 
burde også ha vært med. Om man 
utvider til også å omfatte annen 
trebearbeidende industri, så er det 
minst 100 virksomheter til som er 
potensielle medlemmer i ordningen.

- Vi vil gjerne ha med oss flere, 
og ser på dette som en ordning 
for fremtiden. Medlemskap i 
Brannkontrollen viser at det jobbes 
kontinuerlig med skadeforebyggende 
arbeid og forbedring av brannrisiko, 
som gir en bedre pris på 
forsikringspremien. Erfaring viser at 
det lønner seg å være med i en slik 
ordning, sier Rino Langlie som er 
risikoingeniør i Codan forsikring.

Det er opp til virksomheten selv om 
den vil sende kontrollrapportene sine 
til forsikringsselskapet sitt.

- Men både i forhold til at det 
er penger å spare på premien 
og at det nok er dem som i 

utgangspunktet er mest interessert 
i at brannsikkerheten skal være god 
som er med i denne ordningen, så er 
de fleste åpne om rapportene overfor 
forsikringsselskapet sitt, sier Jan 
Bramming.

- Og det er ingen automatikk i 
at medlemskap i Treindustriens 
Brannkontroll automatisk gir rabatt 
på forsikringspremien. Bedriftene må 
vise i praksis at de jobber bra med 
det brannforebyggende arbeidet, og 
at de følger opp de avvikene som er 
påpekt i rapportene, sier Langlie.

Og det er sjelden at det er 
problemer med at avvik ikke er fulgt 
opp i praksis ved neste inspeksjon 
fra Brannkontrollen. De som er 
med har et genuint ønske om at 
brannsikkerheten skal være så god 
som mulig i bedriften.

Høy risiko
Forsikringsnæringen ser på treindus-

trien som en høyrisikobransje. Om 
det første skulle ta fyr, så er sannsyn-
ligheten for at vi får å gjøre med en 
omfattende skade veldig stor. Dette 
skyldes at det er en bransje med stor 
brannbelastning og mange risikoom-
råder. Det er mye som kan gå galt.

- Det er store produksjonsenheter 
og det er kostnadskrevende å 
vedlikeholde maskinparken, sier Jan 
Bramming. 

- Og vi ser at om det skulle begynne 
å brenne, så blir brannen mindre 
alvorlig om det forebyggende arbeidet 
er godt ivaretatt, sier Rino Langlie.

Det er styret i Treindustriens 
Brannkontroll som bestemmer hva 
gjennomgangen på virksomhetene 
skal omfatte. Dagens styre består 
av Rino Langlie fra Codan Forsikring 
og Paul Edvard Vittersø fra Bergene 
Holm AS. Og sjekklistene som brukes 
under befaringen er ganske så om-
fattende, og gjenspeiler hva myndig-

Foto: Treindustriens Brannkontroll.
Rot og bøss øker sannsynligheten for brann.
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hetene, forsikringsselskapene 
og bransjen selv oppfatter som 
viktig for at brannsikkerheten 
skal være så god som mulig. 

Tre rådgivere
Det er tre rådgivere på Norsk 
Treteknisk institutt som reiser 
rundt og foretar brannkon-
trollene i virksomhetene som 
er med i ordningen. Rådgiver-
ne har etter hvert opparbeidet seg 
omfattende kunnskap og kompetanse 
om hva som kan føre til branner i 
treindustrien. Og gjennomgangen 
dokumenteres altså i en rapport hvor 
forholdene i bedriften rangeres på en 
skala fra 1 til 10.  

- Når vi er på kontroll, så ser vi 
også etter hvorvidt bedriften har 
rettet opp avvikene den fikk året 
før, og eventuelt hvorfor den ikke 
har gjort noe med avvikene, sier 
Bramming. 

Og det er sjelden at manglende 
oppfølging fra bedriftens side er et 
problem.

- Som jeg nevnte så har nok dette å 
gjøre med at det er de virksomhetene 
som er mest interessert i å forebygge 
brann som er med i ordningen, og de 
ser nytte av å følge opp avvikene på 
en skikkelig måte, sier Bramming.

Og det er få bedrifter som har 
kontroll på alt. De fleste får en eller 
flere merknader som de må gjøre noe 
med.

Gjennomgangen
Etter at gjennomgangen er foretatt, 
og rapporten skrevet, så begynner 
jobben for bedriften.

- Da må bedriften sette inn 
tiltakene som er nødvendig for at 
brannsikkerheten skal bli bedre. 
Kartleggingsrapporten bedrer jo ikke 
brannsikkerheten i seg selv, sier Jan 
Bramming.

Og gjennomgangen i virksomhetene 
er omfattende. Den tar for seg 
alt fra timere på kaffetraktere til 
seksjonering av bygningene.

- Vi kartlegger bruken av 
elektrisitet i bygget, og om det er noe 
som skulle tilsi at den kan forårsake 
brann. Ladestasjoner til elektriske 
trucker og andre elektriske kjøretøy 
er et faremoment. Dette er ofte en 
kilde til brann. Hovedstrømmen bør 
slås av når kjøretøy ikke er i bruk, og 

må alltid parkeres på ikke brennbart 
underlag, sier Bramming.

- Forebyggende vedlikehold og 
rengjøring er enkle men gode tiltak 
for å unngå at brann både skal oppstå 
og spre seg, sier han. 

Av og til oppstår det gnister 
under høvling eller annen type 
trebearbeiding. Om en slik 
gnist blir med i avsuget og ut i 
kuttersponsiloen, kan en storbrann 
bli resultatet.

- Det finnes systemer for å 
detektere og slukke gnister i avsuget, 
og dette kan være en lønnsom 
investering, sier Jan Bramming.

Brannkontrollørene ser også 
etter om rømningsveiene er godt 
merket, er ryddige og har lett 
fremkommelighet, om det er nok 
håndslokkeapparater plassert rundt 
omkring, om avfallscontainere er 
plassert langt nok unna bygninger 
slik at en påsatt brann i containeren 
ikke vil spre seg til bygningsmassen,  

- Generell ryddighet og renhold på 
hele virksomheten er også et godt 
brannforebyggende tiltak. Spesielt 
gjelder dette rundt motorer og 
bevegelige deler. Om det oppstår 
varmgang vil støv, bøss eller oljesøl 
lett antenne, sier Jan Bramming.

Brannkontrollørene tar også en 
gjennomgang av det organisatoriske 
knyttet til brannsikkerheten på 
virksomheten. Blant annet at det er 
utarbeidet branninstrukser, rutiner 
for varme arbeider, regler for røyking, 
rutiner for orden og renhold, rutiner 
for oppbevaring av brannfarlig 
avfall og håndtering av brannfarlig 
avfall, egenkontroll av brannskiller, 
slokkeutstyr, brannalarmanlegg, 
rømningsforhold, elektriske anlegg 
og trucker og at det finnes rutiner 
for øvelser og opplæring. I tillegg 
at virksomheten har rutiner for 
fagkyndig kontroll av tekniske 

installasjoner som brannalarmanlegg 
og sprinkleranlegg av et FG-godkjent 
kontrollforetak.

- I tillegg til å gi de ulike områdene 
karakterer på en skala fra 1 til 10 
i rapporten, så legger vi også ved 
bilder fra det vi har avdekket, slik at 
det skal være enkelt for virksomheten 
å se hva som er problemet, sier Jan 
Bramming. 

Ikke pålegg
- Vi kan ikke gi pålegg for det har vi 
jo ikke myndighet til. Men vi gir jo 
anbefalinger om aktuelle tiltak og 
veiledning i hvordan man bør gjøre 
det, og øker risikobevisstheten til de 
ansatte i bedriften. Og vi ser jo at vi 
har størst gjennomslag i bedrifter 
hvor toppledelsen i bedriften er opp-
tatt av at brannsikkerheten skal være 
god, og hvor avdelingslederne har 
brannforebyggende arbeid som del 
av sin arbeidsinstruks, avlønning og 
generell oppfølging fra ledelsen sin 
side, sier Jan Bramming.

Treindustriens Brannkontroll har 
ikke noe formelt samarbeid med det 
lokale brannvesenet, men oppfordrer 
bedriftene til å ta kontakt med 
brannvesenet slik at mannskapene 
blir kjent i bygningsmassen.

Det koster 33.000 per år å være 
med i Treindustriens Brannkontroll.

For mer informasjon, ta kontakt 
med Norsk Treteknisk institutt og se 
www.brannkontrollen.no. 

Foto: Treindustriens Brannkontroll.  Her ser det ikke bra ut...

Foto: Treindustriens Brannkontroll. 
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Solør Bioenergi har blant annet 
anlegg på Kirkenær i Grue kommune 
i Hedmark fylke, og har siden 
2011 vært med i Treindustriens 
Brannkontroll. 

Solør Bioenergi startet opp i 2003, 
og har siden oppstarten både fornyet 
bygningsmassen på anlegget i 
Kirkenær og kjøpt opp flere bedrifter 
og anlegg både i Norge og Sverige. 
Totalt er det i dag rundt 165 personer 
ansatt i selskapet fordelt på 56 anlegg 
både i Norge, Sverige og Polen.

Solør Bioenergi har tre 
virksomhetsområder på Kirkenær. 
Bedriften har konsesjon til blant 
annet å ta i mot, lagre og produsere 
brensel av farlig treavfall. (Utrangert 
cca – og kreosotimpregnert 
trevirke). Brenselet forbrennes i et 
kombinert kraft-/varmeverk hvor det 
produseres el-kraft, prosessvarme 
til egen og omkringliggende industri, 
samt fjernvarme som benyttes til 
oppvarming av kommunale og private 
bygg i kommunesenteret.  Videre 
produseres det brenselsbriketter 
basert på råvare fra den lokale 
treindustrien.

Farlig avfall
Selskapet tar i mot 30.000 tonn 

forurenset trevirke fra entreprenører, 
gjenbruksstasjoner og andre aktører 
rundt omkring i landet.  Blant annet 
tas det i mot gamle jernbanesviller 
og utrangerte telefonstolper som er 
impregnert med kreosot. De lagrede 
haugene med impregnert trevirke 
på det 30 måls store området til 
virksomheten kvernes opp til flis, 
og brukes til å lage fjernvarme som 
benyttes av ulike andre aktører.

- Turbinen som er installert 
i kraftvarmeverket gjør at vi er 
selvforsynte med elektrisitet til vår 
egen produksjon her på Kirkenær. 
Det vi ikke benytter selv, selges til 
det lokale strømselskapet, sier Jon 
Magne Glomsvoll som er HMS-
ansvarlig for alle åtte anleggene 
til Solør Bioenergi i Norge og tre i 
Sverige. 

- Det er jo farlig avfall vi håndterer, 
og utslippskravene er selvsagt 
strenge. Asken som blir igjen etter 
forbrenningen av trevirket, leveres til 
et godkjent mottakssted/deponi for 
farlig avfall. Ingenting av dette slippes 
ut, sier Jon Magne Glomsvoll.

Brikettproduksjon
I tillegg til å håndtere og forbrenne 
impregnert trevirke, så produserer 

Solør Bioenergi briketter som brukes 
til oppvarming både i større virksom-
heter og i private hjem.

- I denne produksjonen bruker vi 
nyprodusert flis som vi blant annet 
kjøper fra nabobedriften Bergene 
Holm, sier Bengt Einarsrud som er 
brannvernleder i virksomheten og 
driftsleder ved avdeling Energi.

Brannrisiko
Virksomheten på Kirkenær for-
brenner ca. 30 000 tonn forurenset 
trevirke pr år og lagrene av materi-
aler er derfor store før kverning og 
forbrenning.  Med et ukentlig forbruk 
på ca. 1000 råtonn (ca. 35 trailerlass) 
sagspon til brikettproduksjonen, blir 
det også store volumer og flishauger 
av dette. 

Det er derfor mye brennbart 
materiale ved anlegget og fokus på 
brannforebyggende tiltak har stort 
fokus. 

- Vi har vært forskånet fra store 
hendelser den siste tiden, men vi 
hadde for et par år tilbake en mindre 
brannutvikling som følge av en 
støveksplosjon i en kanal. Dette ble 
håndtert på en rask og korrekt måte 
før det fikk anledning til å utvikle seg, 
sier Glomsvoll.  

Solør Bioenergi hatt stor 
nytte av Brannkontrollen
Solør Bioenergi har vært 
medlem i Treindustriens 
Brannkontroll i tre år, og har 
sett stor nytte av medlemska-
pet sitt. De har fått gode råd 
og tips om tiltak som bedrer 
brannsikkerheten i bedriften, 
og har nå overført medlems-
kapet sitt til andre avdelinger 
i konsernet som også trenger 
en gjennomgang. 

Tekst og foto: Synnøve Haram

Jon Magne Glomsvoll (t.v) og Bengt Einarsrud.
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En større støveksplosjon 
rammet også en spontørke ved 
brikettfabrikken i påsken 2013.

I etterkant har de også fått bistand 
av Norsk Energi til å gjøre tiltak som 
skal minimere sannsynligheten for 
flere støveksplosjoner på bedriften, 
og det har de lykkes med.

Brannforebygging høyt i kurs
Og det er helt klart at brannforebyg-
gende arbeid står høyt i kurs hos 
bedriften.

- Vår daglige leder kommer fra 
Bergene Holm-systemet som 
har hatt 

fokus på å forebygge brann i mange 
år, og dette fokuset tok han med 
seg over til oss. Vi har vært med i 
Treindustriens Brannkontroll siden 
2011, og har hatt tre inspeksjoner her 
på Kirkenær i løpet av den tid. Vi så 
raskt at dette absolutt hadde noe 
for seg, og at kontrollene er svært 
nyttige for oss. Ikke bare ser de på 
hvordan brannsikkerheten er konkret 
på bedriften, men de hjelper oss også 
til å tenke forebygging av brann og 
vi får også en gjennomgang av hele 
internkontrollsystemet vårt. Etter 
det første besøket måtte vi iverksette 
en del tiltak. Men etter de to siste 
kontrollene har vi kommet godt ut, 
og det har vært lite å følge opp. 
Derfor har vi nå overført 

medlemskapet vårt til andre 
avdelinger i konsernet – blant annet 
ved to av våre anlegg i Sverige - 
som vi mener har mer behov for en 
gjennomgang enn oss akkurat nå, 
sier Jon Magne Glomsvoll.

Han er også veldig fornøyd med 
at rapportene fra Treindustriens 
Brannkontroll inneholder mange 
bilder.

- Da blir det veldig oversiktlig og 
tydelig hva som er problemet, og 
hvilke tiltak vi må sette inn, sier han. 

I tillegg blir de inspirert til å gjøre 
bedriften enda mer brannsikker 
når de får tilsendt rating-listen fra 
Brannkontrollen.

- Da våkner konkurranseinstinktet. 
Alle vil jo gjøre det så bra som mulig 

når man blir sammenlignet med 
andre, sier Glomsvoll.

Og både Glomsvoll og 
Einarsrud skryter av 

at ledelsen gjerne 
vil bruke penger på 
brannforebyggende 
arbeid.

- Det er aldri nei 
å få når vi ber om 
penger til innkjøp 
av utstyr, sier de 
begge.

Eget industri-
vern
Selv om ikke 

Solør Bioenergi er et moderne 
anlegg. Men det har vært 
trevirkeproduksjon på området siden 
begynnelsen på 1900-tallet.

››
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Solør Bioenergi har mange nok 
ansatte til at de er pålagt å ha et eget 
industrivern, så har de likevel etablert 
sitt eget. De har en egen beredskaps-
sentral på området med slangema-
teriell, annet brannslokningsutstyr 
og innsatsbekledning til de ansatte. 
Om brannalarmen skulle gå, så leg-
ger de ut slangemateriell og kobler 
materiellet til kummene slik at alt 
er klappet og klart når brannvesenet 
kommer for å slokke.

- Det tar like lang tid for oss å 
legge ut materiellet som det tar for 
brannvesenet å rykke ut hit – ca syv 
minutter – og da har vi spart dem for 
mye tid når alt er klart til innsats fra 
vår side. Da går innsatsen fortere, 
sier Jon Magne Glomsvoll.

Vi har opplegg til slanger både på 
bakkenivå og på taket, og kan derfor 
angripe en brann fra flere hold. I 
tillegg avholder Solør Bioenergi 
minst fire brannøvelser i året, og 
i tillegg evakueringsøvelser ut av 
kontorbygget.

- Da er det som regel i trappen det 
brenner, så alle ansatte som befinner 
seg i administrasjonsbygningen 
må klatre ut ved hjelp av 
evakueringsstigen på utsiden fra 
andre etasje i bygget, sier Glomsvoll.

Og det er virkelig en litt luftig 
affære. Det er langt ned til bakken. 

Tett nabosamarbeid
Solør Bioenergi har også et godt 
utstyrssamarbeid med nabovirksom-
hetene som er sagbruket Bergene 
Holm Kirkenær og Solør Agrotre, 
samt med det lokale brannvesen. Det 
er ikke langt fra tømmerhaugene til 
Bergene Holm og bort til lokalene 
til Solør Bioenergi. Et branntilløp vil 
derfor raskt kunne spre seg fra den 
ene virksomheten til den andre.

- Derfor er fakta om utstyr 
og personell som kan gjøre en 
innsats under en brann listet 
på beredskapsrommet vårt, og 
det vil gi brannvesenet en rask 
og god oversikt over innsats- og 
førstehjelpsutstyr som er tilgjengelig 
og telefonnumrene til personer både 
hos Solør Bioenergi og Bergene 
Holm som vil være sentrale i en 
brannsituasjon.

- Vi er også i god og tett dialog med 
brannvesenet. De er på befaring på 
bedriften, og kjenner området og 
farene godt, sier Einarsrud. 

Orden og renhold
Og det var renhold som var den 
største utfordringen til bedriften til å 
begynne med.

- Det blir mye støv som følge av 
produksjonen vår, og da er det veldig 

Flis fra nytt trevirke som skal brukes til briketter, og hauger med gammelt 
trevirke som skal destrueres og brukes til fjernvarme. 

30.000 tonn gammelt trevirke som skal 
destrueres til flis.

Og mengder med flis som skal brukes til 
fjernvarme.
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viktig at vi holder områder rundt 
maskinene rene slik at det ikke 
kan oppstå en brann. Deler av 
produksjonsanlegget vårt er også 
sprinklet, og vi har direkte kobling 
til brannvesenet på brannalarmen 
vår på deler av området. At vi ikke 
har det over alt skyldes at det kan 
utvikles en del damp og røyk av 
forbrenningsovnen, og vi ønsker 
ikke at brannvesenet skal rykke 
ut unødig til slike situasjoner, sier 
Bengt Einarsrud. 

Anlegget er ubemannet på 
nattestid, men området er 
avstengt.

- I tillegg er det vakthold fra et 
vaktselskap på området nattestid, 
slik at ikke uvedkommende skal 
komme seg inn å tenne på haugene 
med trevirke som oppbevares på 
området.  Nå er jo det meste av det 
som lagres utendørs ganske vått, så 
det er nok vanskelig å få satt fyr på 
det, sier Jon Magne Glomsvoll.  

- Men skulle det begynne å brenne, 
så tror jeg neppe det er lett å slokke 
det, sier Bengt Einarsrud.

Ringen sluttet
På området hvor Solør Bioenergi 
holder til har det vært produksjon og 
bearbeiding av trevirke siden tidlig 
i forrige århundre. Blant annet har 
området huset virksomheter som 
både har drevet med sponplatepro-
duksjon og produksjon av impregnert 
trevirke.

- Ringen er på en måte sluttet 
for det impregnerte trevirke som 
kommer til oss. Trolig ble noe av 
det produsert på denne tomten for 
omkring 40-50 år siden, og nå skal 
det destrueres samme sted, sier 
Bengt Einarsrud.

Vi kan brann 
og vann
Grove Knutsen er en av Norges ledende 
 leverandører av brann- og industrivernutstyr. 
Vi lagerfører blant annet slange tromler, brann-
poster, kuplinger og slanger. Alle våre  produkter 
har høy kvalitet og lang holdbarhet. 

www.groveknutsen.no

Beredskapssentralen med utstyr for innsats i tilfelle brann. 
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Mangiafuoco kan 
skade lungene

Foto: leungchopan/yaymicro.com

En rapport fra Lunds 
universitet i Sverige viser at 
det kan oppstå helseskade om 
man eksponeres for partiklene 
fra aerosoler som dem vi finner 
i slokkeproduktet Mangiafuoco 
i brannslokkingen; CO-
nivået i luften i rommet hvor 
slokkemiddelet er benyttet 
ble målt til det nivå som 
umiddelbart innebærer 
fare for liv og helse, og 
forsøk med rotter viste at 
partiklene fra aerosolrøyken 
fester seg i lungene. Flere 
av forsøksdyrene fikk påvist 
lungebetennelse etter 
forsøkene. 

Tekst: Synnøve Haram

I forrige utgave hadde vi en 
artikkelserie om de mindre heldige 
sidene ved «flammeslukeren» 
Mangiafuoco sin slokkeeffekt. 
Flere brannvesen har testet 
slokkeeffekten til produktet, og har 
ikke blitt imponert.

Produktet markedsføres som et 
trygt produkt som ikke vil ha noen 
negative påvirkninger på helsen til 
verken mennesker eller dyr når det 
løses ut, og dette var ikke noe tema 

i forbindelse med omtalen i forrige 
utgave. 

Siden sist har det imidlertid dukket 
opp et par rapporter som nettopp 
har sett opp hvilke påkjenninger 
bruk av denne type slokkemidler kan 
ha for helsen til dem som utsettes 
for slokkerøyken fra produktet. 

En gruppe svenske forskere ved 
universitetet i Lund så allerede i 
2008 på helseeffektene ved å bli 
utsatt for pyroteknisk genererte 
aerosoler. I denne rapporten er det 
ikke snakk om Mangiafuoco spesielt, 
men slokkeprodukter som bruker 
samme prinsippet og de samme 
stoffene som Mangiafuoco. 

Og svenskene kom frem til at 
partikkelstørrelsen i røyken som 
generes når slike slokkeapparater 
løses ut bortimot var optimal i 
forhold til å bli lagret i lungene 
over lengre tid. Det var blitt gjort 
forsøk med å eksponere rotter for 
røyk fra slokkeprodukter basert 
på aerosoler, og undersøkelser av 
dem viste at de hadde partikler fra 
aerosolene i lungene og at de hadde 
symptomer på lungebetennelse 
etter å ha blitt eksponert for disse 
stoffene. Ingen av dyrene døde etter 
eksponeringen. 

I tillegg ble verdiene av CO i 
rommet hvor denne slokkeren hadde 
løst seg ut målt til akkurat å passere 
såkalt IDLH-nivå – det vil si det nivå 

som umiddelbart er farlig for liv og 
helse (Immediately Dangerous to 
Life or Health), og at slike systemer 
ikke skal installeres i områder hvor 
mennesker skal oppholde seg. 

Forskerne sier at ytterligere tester 
er nødvendig for å finne ut av om 
eller hvor farlig disse partiklene er 
for helsen til dem som utsettes for 
dem. Forskerne konkluderer med at 
slokkesystemer basert på aerosoler 
ikke bør installeres i områder hvor 
det skal oppholde seg personer.

 
Norsk rapport
Også studenter ved Høgskolen 
Stord Haugesund har sett på noen 
av effektene av å benytte aerosol 
slokkerøyk. I denne rapporten fra 
2005 blir også siktproblematikken 
trukket frem som negativ. 
Utviklingen av mye røyk som blir 
liggende lenge i rommet gjør at 
det kan være vanskelig å orientere 
seg ut i en brannsituasjon. Også i 
denne rapporten blir slokkerøykens 
CO-konsentrasjon målt til høy, 
og livsfarlig etter kun kort tid. 
HSH-rapporten trekker også frem 
at partiklene i røyken irriterer 
slimhinner, øyne og lunger, og 
at dette kan bidra til at eventuell 
evakuering blir problematisk.

Så helt uproblematisk når det 
gjelder helseeffekter er dette 
produktet og dets like altså ikke.
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Store takhøyder
Høy følsomhet

Ett enkelt tilgjengelig service punkt

Samme enhet håndterer alle utfordringer
Aspirasjonsdetektorer er stadig mer foretrukket i Europa

– Elotec har unik erfaring i alle slags bygg og miljøer.

Kontormiljøer
Diskré deteksjonspunkter

Effektivt med selektiv overvåking

Kirker
Diskré deteksjonspunkter

Høy følsomhet

www.elotec.noLes mer:72 42 49 00 / info@elotec.noKontakt oss:
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Når definisjonene mangler kan det bli kreative 
løsninger på brannvernet

I innlegget «Feil om av-
standskrav på campingplas-
ser» sier nå Direktoratet for 
byggkvalitet at vår påstand 
om at det er fritt fram for uli-
ke konstruksjoner, er feil. Det 
er Brann & Sikkerhet veldig 
glad for, fordi brannvern på 
campingplasser har gjen-
nom en årrekke vært under 
enhver kritikk. Problemet er 
at direktoratet ikke kommuni-
serer klart fordi begreper som 
byggverk, spikertelt, fortelt, 
isolert fortelt og uisolert for-

telt ikke er definerte. I et for-
søk på definisjon har direkto-
ratet forsøkt å beskrive fortelt 
som en konstruksjon som kan 
flyttes på en enkel måte. Hva 
betyr det? Hvor mange mann 
må til og på hvor kort tid skal 
en slik konstruksjon kunne 
flyttes? Med eller uten kran? 
Når så sentrale begreper i 
denne sammenheng ikke er 
definerte, blir kreativiteten 
stor når det gjelder tolkning 
av reglene. 

Dersom man for eksem-

Brann på campingplass kan lett spre seg. 

Vi viser til artikkel om camping-
plasser i Brann & sikkerhet nr. 
2-2015. Med henvisning til end-
ringen som ble gjort i veilednin-
gen til TEK10 den 5.2.2015, skriver 
Brann & sikkerhet at ”I praksis 
står det da (i veiledningen) at det 
nå er fritt fram for alle typer kon-
struksjoner uten krav til klassifi-
sering av materialene og man kan 
beholde minsteavstanden på tre 
meter”.

Dette er ikke riktig. Veilednin-
gen til TEK10 slår fast at bygg-
verk som er forbundet med eller 
som omhyller campingvogner og 
bobiler, ofte kalt ”spikertelt”, er 
omfattet av bestemmelsene for 
lave byggverk. Her gjelder krav 
om 8 meter avstand eller brann-
skille med brannmotstand minst 
EI 30.

Bakgrunnen for at veiledningen 
til TEK10 ble justert i  februar i år, 
er den vanskelig grenseoppgan-
gen mellom “spikertelt” og andre fortelt. 
I veiledningen til TEK10 § 11-6 (til annet 
ledd) heter det nå: ”Fortelt av teltduk, 
aluminium, glassfiber eller plast, som kan 
demonteres og flyttes på en enkel måte, 
regnes ikke som ”spikertelt”.

Dersom forteltet består av teltduk, 
aluminium, glassfiber eller plast, og kan 
demonteres og flyttes på en enkel måte, 
kan det være 3 meter avstand mellom 
campingenhetene (campingvogn, bobil el-
ler telt og lignende med tilhørende fortelt, 
terrasser, levegger mv.). Dersom forteltet 
ikke kommer under denne beskrivelsen, 
gjelder 8 meter avstand eller brannskille 
minst EI 30. Inntil teksten i veiledningen 
eventuelt blir endret, er det dette som er 
grunnlaget for den vurderingen som må 
gjøres når man skal skille mellom de to 
tilfellene.

 Vi viser også til prinsipputtalelse fra 
departementet:

https://www.regjeringen.no/nb/doku-
menter/pbl85--85---fortelt-og-andre-fas-
te-insta/id650376/

Feil om 
avstandskrav på 
campingplasser
av Trond S. Andersen, Direktoratet for 
byggkvalitet

I Brann & sikkerhet nr. 2-2015 hadde vi en artikkel som 
forkynte at det nå var fritt fram for alle konstruksjoner på 
campingplasser. Artikkelen var basert på endring i veiled-
ningsteksten for forskrift om tekniske krav til byggverk. 
Der står det følgende: Veiledningen i TEK10 endres i dag 
slik at det ikke lenger skilles mellom isolerte fortelt og ui-
solerte fortelt ved tolking av avstandskrav til lave byggverk.

Tekst og foto: Thor Adolfsen



Når definisjonene mangler kan det bli kreative 
løsninger på brannvernet

pel googler begrepet 
 spikertelt kommer det 
frem alle slags konstruk-
sjoner fra hytter i tre til 
store sandwichkonstruk-
sjoner. Myndigheter, 
eiere av campingplasser, 
brukere av campingplas-
ser, leverandører, brann-
vesen og branningeniører 
legger derfor alle sin egen 
definisjon og vurdering til 
grunn når brannvern på 
campingplasser skal vur-
deres. Det er ikke bra, for 
da dukker det garantert 
opp løsninger som ikke 
tilfredsstiller et brannvern 
på campingplasser som 
de fleste av oss ønsker. Vi 
tror direktoratet på at det 
ikke er fritt fram for ulike 
konstruksjoner, men da 
må direktoratet uttrykke 
dette på en klar måte. Slik 
det står i dag, kan man lett 
tolke det slik at det faktisk 
er fritt fram, nettopp 

på grunn av manglende 
 definisjoner.

I denne diskusjonen kan 
det være nyttig å skille 
mellom brannteknikk og 
jus. Gode begreper med 
klare definisjoner er en 
god hjelp for å avgjø-
re hva som er tillatt og 
ikke tillatt. For øvrig er 
det brannfysikken som 
gjelder: 

Når brann har oppstått, 
trengs kun oksygen og 
mer brennbart materiale 
for at brannen skal fort-
sette å brenne.

Brannspredning kan 
forhindres ved opprettelse 
av avstander for å reduse-
re varmestråling og det at 
brennende materiale føres 
med vind og røyk. Det kan 
også forhindres ved opp-
rettelse av sperrer som 
hindrer varmestråling og 
gjenstander i å spre seg. 
Det er som regel en fordel, 
at dersom ikke brannen 
lar seg kvele ved å holde 
dører og vinduer med mer 
lukket, at varm røyk stiger 
rett opp og ikke til sidene. 

En brann spør ikke 
etter hva konstruksjonen 
benevnes som, om den er 
flyttbar, hvem som eier 
den, hvem som bruker den 
eller om den er permanent 
satt opp. For at det skal 
fortsette å brenne trengs 
som nevnt kun oksygen og 
mer brennbart materiale.

Etter det vi skjønner 
arbeider direktoratet 
med problematikken. Om 
Norsk brannvernforening 
kan bidra i dette arbeidet, 
stiller vi gjerne opp.
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Av Ragnar Wighus, sjefsforsker, 
SP Fire Research AS, Trondheim

I    den seinere tid har det vært mye 
oppmerksomhet omkring bruk 
av gassbaserte slokkesystemer 

som erstatning for vannbaserte, 
til dels i beboelseshus, hoteller og 
også i verneverdig trehusbebyggelse. 
I  Brann & Sikkerhet  nr 5 i 2014 
omtales tester og demonstrasjoner 
av et gassbasert slokkeanlegg, med 
deltakelse fra konsulentbransjen, 
bygningseiere, m.fl. Uten å ville stille 
slokkemetoden eller leverandørene i 
dårlig lys, vil jeg likevel påpeke noen 
grunnleggende prinsipper som vi 
etterstreber i brannforskningsmiljøet. 

De tre R-er
De tre R-er som må oppfylles for 
eksperimenter og branntester er: 
Reproduserbarhet, repeterbarhet og 
representativitet. Reproduserbarhet 
betyr at det må kunne skaffes fram 
forhold som er like ved tester, slik at 
en ved en senere anledning kan utføre 
en lik test. Dette betyr at en må vite 
hva slags materialer som brennes, 
hvilken geometri rom og bygninger 
har og hva slags miljø det er før og 
under test. Repeterbarhet betyr at 
gjentatte tester må gi tilnærmet 
samme resultat. Disse to vilkårene 
oppfylles ved standardisering av 
tester som utstyr og materialer 
utsettes for. Det siste kriteriet, som 
alltid er det viktigste, er derimot ikke 
oppfylt bare ved de to første - nemlig 
om testen er representativ for det 
aktuelle scenariet en skal beskytte 
mot. Dette innebærer at brannstart, 
brannutvikling og utløsning av 
et brannbekjempeleseanlegg er 
realistisk i forhold til det som kan 
oppstå i den aktuelle bygningstypen 
som skal beskyttes. 

Krav til vanntåkeanlegg
Et eksempel på krav til tester av 
slokkeutstyr og slokkemetoder, er det 
som blir stilt til vanntåkesystemer, 
som kom på markedet i 1990-tallet. 
I begynnelsen av denne perioden, 
ble det utført demonstrasjoner av 
slokking med vanntåke hvor punktet 
om representativitet ikke ble oppfylt. 
Demonstrasjonene besto av å brenne 
oljeprodukter inne i en delvis lukket 
container, og når det hadde brent en 
stund ble vanntåken påført og det 
oppstod momentan slokking. Det som 
var urealistisk var at når en ventet 
såpass lenge med å påføre vanntåken 
var det like før brannen selv hadde 
forbrukt det meste av oksygenet inne 
i containeren, og forholdene for å 
slokke med vanntåke var tilnærmet 
ideelle. 
Senere har kravene til testing for 
godkjenning av vanntåkeanlegg 
blitt formalisert ved standarder og 
regelverk, og det stilles krav om 
at vanntåkeanlegg skal testes i 
realistiske romstørrelser, takhøyder 
og med brennbare materialer som 
er representative for den reelle 
brannrisikoen.  Ett av kravene, 
som ikke nødvendigvis er helt 
relevant, var at dersom disse skulle 

erstatte sprinkleranlegg, måtte de 
prestere like godt eller bedre enn 
sprinkleranlegg. Dette førte til at 
for å kunne benyttes i bygninger 
eller om bord på skip måtte hvert 
enkelt vanntåkesystem testes. 
Som eksempel kan det nevnes 
at dersom en vil dokumentere 
at et vanntåkeanlegg skal kunne 
installeres i lugarer i en korridor, 
kreves det at branner som blir 
påtent i madrasser i køyesengene 
blir begrenset på samme måte 
som et godkjent sprinkleranlegg vil 
gjøre [1]. Testene utføres med dør 
åpen til korridoren, og i ett tilfelle 
er vanntåkedysene inne i lugaren 
blokkert, slik det kan tenkes dersom 
en har sabotert anlegget. Til sammen 
6 ulike tester gjennomføres for hver 
romstørrelse og geometri, inkludert 
takhøyde. Det er krav om at systemet 
inkludert utløsningsmekanismen, 
kontrollerer brannen slik at det ikke 
blir spredning fra startbrannrommet. 

For større rom, slik som 
publikumsområder, lager og taxfree-
butikker, er det egne tester hvor 
brannen startes i henholdsvis sofaer 
med skumplastmadrasser og i 
stabler med pappkartonger som er 
fylt med drikkebeger av plast. 

Branntester og demonstrasjon av slokkeanlegg

Foto: Synnøve Haram
Ragnar Wighus.



Branntester og demonstrasjon av slokkeanlegg
Det er spesifikke krav til 

omgivelsene i slike tester, og for 
vanntåkesystemer stilles det krav 
til trekkforhold og temperatur i 
testhallen samtidig som at testhallen 
skal ha en oksygenkonsentrasjon 
som tilsvarer normal atmosfære 
under testene.

Gassanlegg
Når det gjelder krav til gassbaserte 
anlegg finnes det ikke så mange 
regelverk som er relevante for 
beskyttelse av vanlig bebyggelse 
for beboelse eller for beskyttelse 
av verneverdige bygninger. For å 
se på noen av kravene som stilles 
til gassbaserte anlegg som skal 
benyttes på skip, er det mulig å se på 
regelverket for bruk av slike anlegg i 
maskinrom og pumperom [2,3]. Igjen 
er det krav om fullskala forsøk, selv 
om det er tilstrekkelig å gjennomføre 
tester i et rom med minimum 100 
m3 volum. Kravet er at minimum 
designkonsentrasjon skal være 30 % 
over minimum slokkekonsentrasjon, 
og denne konsentrasjonen skal 
verifiseres med fullskala tester. 
Testprogrammet som er nedfelt i 
IMO-reglene har to formål, nemlig 
å dokumentere en slokkeeffektivitet 
med det gitte slokkemiddelet ved 
den konsentrasjonen den blir 
prøvd ved, og å dokumentere at 
distribusjonssystemet (dyser, 
dyseplassering) kan oppfylle krav til 
slokkekonsentrasjon på alle punkter 
i hele volumet. 

I tillegg krever IMO at de 
mulige helseskadelige effektene, 
ved  NOAEL (No Observed 
Adverse Effect Level, som er 
en grensekonsentrasjon som 
mennesker ikke skal utsettes 
for i mer enn 5 minutter), skal 
dokumenteres.

Uhildet og uavhengig testing
Det stilles også krav til hvem 
som kan utføre slike tester, 
da det kreves akkreditering av 
laboratoriet. Uavhengighet er i denne 

forbindelsen vesentlig, og det er ikke 
godtatt at den som produserer eller 
prosjekterer slokkeanlegg står for 
testingen. 

Et viktig prinsipp for testing av sik-
kerhetsanlegg av denne typen er at 
det er en uhildet part som utarbeider 
tester og fastlegger akseptkriterier. 

Ved demonstrasjoner av det gass-
baserte brann bekjempelsesanlegget 
som er omtalt i artikkelen i Brann & 
Sikkerhet er ikke alle de kriteriene 
som her er nevnt oppfylt. Det er legi-
timt for produsenter og leverandører 
å markedsføre seg overfor allmenn-
heten, brannvesen og myndigheter. 
Det burde derimot være større 
krav til dokumentasjon av slike 
anlegg dersom de skal tas i bruk, 
for eksempel til beskyttelse av våre 
kulturskatter og til verneverdig eller 
fredet bebyggelse. SP Fire Research 
vil påpeke behovet for uhildet og fag-
lig kvalifisert testing av metoder og 
utstyr som skal brukes av offentlige 
myndigheter inne brannsikkerhets-
området. 

Referanser:
1. IMO RESOLUTION MSC.265(84) 

AMENDMENTS TO REVISED GUIDELINES 
FOR APPROVAL OF SPRINKLER 
SYSTEMS EQUIVALENT TO THAT 
REFERRED TO IN SOLAS REGULATION 
II-2/12 IN THE ANNEX TO RESOLUTION 
A.800(19)

2. IMO MSC/Circ. 848:  REVISED 
GUIDELINES FOR THE APPROVAL 
OF EQUIVALENT FIXED GAS FIRE-
EXTINGUISHING SYSTEMS, AS 
REFERRED TO IN SOLAS 74, FOR 
MACHINERY SPACES AND CARGO 
PUMP-ROOMS

3. IMO MSC.1/Circ.1267:AMENDMENTS TO 
THE REVISED GUIDELINES FOR THE 
APPROVAL OF EQUIVALENT FIXED 
GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS, 
AS REFERRED TO IN SOLAS 74, FOR 
MACHINERY SPACES AND CARGO 
PUMP-ROOMS (MSC/CIRC.848)
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BRANN
& SIKKERHET Varsling 
UMS:

Ledende i verden på 
krisevarsling av befolkningen
For 15 år siden, parallelt med at 
mobilen fikk fotfeste som fast 
inventar i livene våre, begynte 
et lite norsk selskap å utvikle 
en tjeneste som på kort tid 
kunne varsle så mange men-
nesker som mulig via telefonen 
om alt fra krisesituasjoner med 
behov for evakuering eller om 
at strømmen ville bli borte i et 
gitt område i et gitt tidsrom. 
Selskapet som utviklet tjen-
esten heter UMS og er fortsatt 
verdensledende på området.

Tekst: Synnøve Haram

Selskapet UMS, som står for Uni-
fied Messaging System, er en ganske 
enestående historie om utviklingen av 
et kommunikasjonssystem fra vårt lille 
land som etter hvert har nådd langt 
utover våre egne breddegrader.

B&S lagde en reportasje om selskapet 
da det var i sin spede begynnelse for vel 
10 år siden. Den gangen var det automa-
tisk utkalling av brannmannskaper fra 
110-sentralen som var tema og mye har 
skjedd etter det.

Ulykken på Lillestrøm stasjon i 
år 2000, der to tog kolliderte, ble et 
vannskille når det gjelder varsling. Det 
ene var et godstog som fraktet 46 tonn 
kondensert propan som tok fyr, og det 
var i en periode var fare for en såkalt 
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour 
Explosion). Det vil si en voldsom pro-
paneksplosjon som ville ha lagt store 
deler av Lillestrøm og omegn i grus. 
Myndighetene så her virkelig behovet for 
en tjeneste hvor man raskt kunne varsle 
befolkningen om en farlig situasjon og 
om hvordan de skulle forholde seg. Fort-
satt er UMS nesten enerådende i verden 
over når det gjelder denne type kritisk 
kommunikasjon.

- Det finnes noen andre selskaper in-
ternasjonalt som tilbyr liknende løsnin-
ger, men ingen som har et så omfatten-
de tilbud som oss, sier Michael Sargeant 
som er salgssjef hos UMS.

Til sammen har UMS 120 ansatte som 
jobber i elleve ulike land. Hovedkontoret 

er i Oslo, og selskapet har en utviklings-
avdeling i Sandnes. UMS har ellers 
kontorer i Sverige, Danmark, Finland, 
Tyskland, Storbritannia, Miami i USA, 
Berlin, Warzawa, Canada og India. De 
har en kundemasse på godt over 1.000 
kunder som strekker seg over ti land, og 
de har flere internasjonale markeder i 
sikte i løpet av kort tid.

- 80 % av kundemassen vår er tilknyt-
tet tjenester som har med beredskap 
og krisevarsling å gjøre, sier Michael 
Sargeant. 

Fire løsninger
UMS kan tilby fire ulike hovedløsninger 
når det gjelder varsling.

Den første er gruppevarsling. Da kan 
for eksempel statlige og kommunale 
myndigheter som sykehus eller brann-
vesen kalle inn mannskap og personell 
i en krisesituasjon. Personalet kvitterer 
tilbake om de kan stille på jobb eller 
ikke.

- Da får ledelsen raskt oversikt over 
hvor mange som kan stille i den aktuelle 
situasjonen, sier Sargeant. 

Den andre løsningen er befolknings-
varsling basert på adresseregisteret.

- Med denne løsningen kan man velge 
seg ut områder hvor man vil at folk som 
er bosatt der skal få melding om for 
eksempel strømbrudd eller avstenging 
av vann, sier Michael Sargeant.

Denne databasen tar også for seg 
opplysninger fra blant annet Difi-regis-
teret, folkeregisteret, hjemmelshaverre-
gister (hus og hytteeiere), samt Postens 
register over studenter og pendlere.

- Dette for å sikre at alle som virkelig 
bor i området som skal varsles og motta 
de meldingene de skal. Om vi bare 

hadde basert oss på folkeregisteret, så 
hadde vi ikke fått med oss for eksempel 
studentene eller pendlerne, som har en 
annen adresse registrert i folkeregiste-
ret, sier Sargeant.

Denne løsningen tar også med seg 
registrerte fasttelefoner i området, slik 
at de som ikke har mobil (SMS) vil få en 
talevarsling avspilt når de tar telefonen.

Den tredje løsningen er varsling ba-
sert på lokasjon.

- Systemet benytter seg av teleope-
ratørenes basestasjoner til å finne alle 
mobiltelefoner. Da vil alle som befinner 
seg innen et definert område få meldin-
gen som sendes ut. Det kan være der-
som det skjer noe som gjør at folk som 
oppholder seg i det definerte området 
må evakueres, sier Michael Sargeant.

Reisevarsling
UMS har også utviklet et system som 
kan fange opp og varsle nordmenn som 
er på reise hvor som helst i verden. Det-
te systemet ble i utgangspunktet utviklet 
i samarbeid med Innovasjon Norge og 
Utenriksdepartementet etter tsunamien 
i Asia i romjulen 2004.

- Ved hjelp av dette systemet kan myn-
dighetene raskt finne ut av hvor mange 
norske mobiltelefoner som for eksempel 
befant seg i området i Nepal som ble 
rammet av det kraftige jordskjelvet i 
april. Man kan så sende dem melding 
om hvor de for eksempel skal møte for 
evakuering eller gi annen viktig informa-
sjon, sier Sargeant.

- Svenske utenriksmyndigheter har 
anskaffet denne løsningen, men det 
norske Utenriksdepartementet har av 
ulike årsaker foreløpig ikke har villet ta 
løsningen i bruk, sier han. 

Land som Kambodsja har tatt mange 
deler av UMS sine tjenester i bruk.

- Vi ser at land som i utgangspunk-
tet har dårlig utbygd fasttelefoni ligger 
langt fremme når det gjelder mobilbruk. 
Systemene våre er derfor godt egnet i 
slike land. Strømnettet kan være nede, 
men mobilnettet fungerer som regel, 
sier Michael Sargeant.

Lager databasen
Det er UMS som lager databaseløsnin-
gene for kundene sine.

- Vi henter inn informasjoner og syr 

Foto: Synnøve Haram 
Fra venstre Christian Hellerud og Michael 
Sargeant.



det sammen til en database, men det er 
kundene selv som administrerer bruken 
av databasen og som selv sender ut 
meldingene. Vi har også jevnlig oppdate-
ringer og vedlikehold på databasene slik 
at de til enhver tid skal være så korrekte 
som mulig, sier Michael Sargeant.

Demonstrasjon 
Systemet er både effektivt og avansert. 
B&S får se en demonstrasjon på hva 
som ville ha skjedd om det for eksempel 
hadde vært en brann med giftig røyk i 
Oslo sentrum der det var viktig at folk 
kom seg raskt ut av sentrumskjernen. 
På kun et par minutter har systemet telt 
opp omkring 130.000 mobilabonnenter i 
et avgrenset område rundt Karl Johan. 
Det kommer også en oversikt over hvilke 
nasjonaliteter mobilene tilhører, og mel-
dingene som går ut til de utenlandske 
mobilene vil enten være på engelsk eller 
på det språket som man fra UMS sin 
side på forhånd har lagt inn i systemet.

- Vi kan også se hvor mange av abon-
nentene som tilhører henholdsvis Te-
lenor og Netcom, sier Michael Sargeant.

Et annet interessant punkt er at tale-
varslingen til kommunene rundt om i det 
ganske land kan leveres på den dialek-
ten som er aktuell for det området som 
skal ha varselet.

- Vi leverer skreddersøm etter kom-
munenes ønsker, sier Sargeant.

Åpen plattform
Det er godt over 300 kommuner som er 
kunder av UMS sine systemer. UMS når 
per i dag ut til hele 3,5 millioner nord-
menn som er over 16 år.

Systemet bruker en åpen plattform. 
Det er også mulig å koble på sosia-
le medier, og man har eksempelvis 
mulighet til å kunne sende meldinger 
via tv, radio, trafikkinformasjonstavlene 
på veiene og informasjonsskjermene til 
Ruter, dersom det er behov for dette.

- Vi jobber også med å tilknytte oss det 
nye nødsambandet Tetra, og vil kunne 
sende meldinger via dette systemet, sier 
Michael Sargeant.

Kundelisten til UMS er allerede lang 
og i tillegg til Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap/Sivilforsvaret, 
mange av helseforetakene i landet, 
svært mange 110-sentraler, de fleste 
kommunene, og store strømleveran-
dører, så står store virksomheter som 
Statoil, Røde Kors, Nokas, Gassco, Be-
redskapsstyrelsen i Danmark og de na-
sjonale varslingssystemene til Sverige, 

Belgia, Nederland, Hellas og Kambodsja 
på kundelisten.

- Bymiljøetaten i Oslo har også prøvd 
ut systemet vårt i forbindelse med 
vårrengjøringen av gatene i Oslo. Det er 
et problem at folk ikke flytter bilene sine 
når gatene skal feies, og det er kostbart 
å taue dem bort, sier Michael Sargeant.

UMS har også utviklet en egen infor-
masjonstjeneste for feiervesenet.

- Mange steder i landet er avstande-
ne lange, og feierens arbeidsdager blir 
mer effektive om han vet at huseieren 
er hjemme når han kommer på tilsyn. 
I tillegg kan man også få gitt huseieren 
informasjon om hva som må legge til 
rette for at feieren skal få gjort en jobb 
under tilsynet. Dette er en løsning som 
er ment for å spare både tid og kostna-
der, samt for å ha mer kontroll på hvem 
man har varslet, sier Christian Hellerud, 
som er ansvarlig for denne løsningen i 
UMS. 

Blant annet har Oslo brann- og 
redningsvesen, Drammens regionens 
brannvesen og Østre Agder brannvesen 
anskaffet seg denne løsningen.

Det er hovedsakelig krise- og bered-
skapsvarsling, samt formidling av of-
fentlig informasjon som utføres av UMS.

- Vi leverer svært få løsninger til 
kommersielle aktører, men vi gjør det 
til kunder som har behov for robuste og 
sikre systemer for kommunikasjon, sier 
Christian Hellerud.

Tilbakemelding
Systemet til UMS leveres også med kvit-
teringsløsninger. Mange av løsningene 
tillater den som får SMS eller taleanrop 
å kvittere tilbake om at meldingen er 
mottatt.

- Da kan vi sette opp nye lister når 
oppfølgingsmeldingene skal sendes ut, 
slik at bare de som ikke fikk meldingen 
i første runde eller de som ikke har kvit-
tert tilbake får oppfølgingsmeldingen, 
sier Michael Sargeant.

Enda mer avansert er det at de som 
for eksempel trenger assistert evakue-
ring ut av et område kan melde tilbake 
om dette.

- Dermed får brannvesenet eller andre 
kommunale myndigheter varsel om 
hvem som trenger hjelp til evakuering, 
sier Sargeant.

I den forbindelse kommer også 
kart-koordinatene, adressene og annen 
nyttig informasjon opp, slik at det blir 
lett for de kommunale myndighetene å 
orientere seg, sier Michael Sargeant.

Øvelser
UMS deltok på to store beredskapsøvel-
ser i april og mai. Blant annet Har-
bour-Ex på Sjursøya i Oslo og i Ålesund. 
Harbour-Ex ble ledet av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap, og 
var den største sivile beredskapsøvelsen 
som har vært avholdt her til lands. I 
forbindelse med Harbour-Ex så opplev-
de UMS at ikke alle meldingene deres 
kom frem til mottakerne i området rundt 
Sydhavna i Oslo. Dette hadde å gjøre 
med innstillingene på utsendelsene av 
meldingene. 

- Under øvelser, så ønsker vi at nettet 
i minst mulig grad skal bli negativt 
påvirket av øvelsesaktiviteten. Derfor ble 
en komponent som begrenser utsendel-
sene for å unngå overbelastning av tele-
nettet satt høyere enn hva som vil skje i 
en reell krisesituasjon, sier Sargeant.

Uken etter deltok UMS på en stor be-
redskapsøvelse i Ålesund, og da funger-
te alt som det skulle.

Under selve øvelsen nådde meldingen, 
om at det var en beredskapsøvelse i 
Ålesund sentrum, 44.000 abonnenter i 
Ålesund innen åtte minutter fra meldin-
gen ble sendt. Dette er en dekningsgrad 
på 96 %.

- Det tok 31 sekunder å hente ut alle 
SIM-kortnumrene fra de aktuelle ba-
sestasjonene i området rundt Ålesund. 
Systemet fungerte som forventet under 
øvelsen, slik det vil fungere i en reell 
krisesituasjon, sier Michael Sargeant.

- Lokasjonsbasert varsling er allerede 
i bruk flere steder i Norge, blant annet 
hos Statoil for varsling i forbindelse med 
prosessanlegget Kårstø på Vestlandet og 
i forbindelse med fjellpartiet Åknes, som 
er i bevegelse ned mot Geirangerfjorden. 
Dette siste senarioet er det laget film 
om. Filmen «Bølgen» kommer på kino i 
august.  Vi er også i gang med pilotpro-
sjekter i Stavanger regionen, i Ålesund 
og i Troms for å måle resultatene ved 
bruk av lokasjonsbasert varsling i bered-
skapsarbeidet. Dette ser så langt meget 
lovende ut, avslutter han. 

Eksempel på hvordan et område som skal 
varsles kan avgrenses. 
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Firmaet Nortronicom 
AS leverer spennende 
løsninger for blant annet 
termografi. Tidligere har 
termografiutstyr vært 
relativt dyrt, men etter 
hvert som flere har tatt 
det i bruk, har det også 
blitt flere – og billigere – 
løsninger tilgjengelig. Og 
det er også ulike typer 
kameraer på markedet. 
Noen tåler å operere i sterk 
varme, og blir benyttet av 
brannmannskapene når 
de går inn i en brennende 
bolig, mens andre skal 
brukes for å observere det 
brennende objektet fra 
utsiden.

- Men fortsatt så er 
det slik at kvaliteten på 
bildene jo henger sammen 
med prisen på produktet, 
sier Per Andresen som er 
daglig leder i Nortonicom 
AS.

Og i tillegg til ulike 
prisklasser på de 
mer tradisjonelle 
termografikameraene, 
har det altså kommet 
nye varianter av 
termografikameraer, som 
blant annet Therm-App.

Mobilløsning
Termografikamera 
som kan monteres på 
mobiltelefonen heter Opgal 
Therm-App. Man laster ned 
en app, og fester kameraet 
til sin smarttelefon, 
og så kan man bruke 
mobiltelefonen sin som 
termografikamera.

- Dette kameraet kan 
brukes til de samme 
oppgavene som et ordinært 
termografikamera. For 
eksempel kan man sjekke 
om sikringer er for varme, 
om det er kontaktpunkter i 
det elektriske anlegget som 
har for høy temperatur. 
Bildene kan lagres og 
sendes til andre eller 
deles på sosiale medier 
og lignende, sier Per 
Andresen. 

Therm-App er et 
høyoppløselig kamera med 

384X288 pixler- Dette gir et 
meget bedre bilde enn de 
fleste andre i denne klasse, 
som kun har for eksempel 
60X60 pixler, sier Andresen.

Foreløpig fungerer det 
kun på androide mobiler.

- Men det finnes en egen 
løsning for iPhone, sier Per 
Andresen.  

Produktene er fra Opgal 
OPTRONIC Industries som 
har base i Israel. Prisen 
ligger på ca kr. 12.900,- eks 
mva, og kvaliteten er god.

Ved tunnelbrann
Nortronicom har også 
andre svært nyttige 
løsninger når det gjelder 
termografikameraer. Blant 
annet leverer de et kamera 
som man kan montere på 
fronten av brannbilen eller 
alternativt flyttes bak ved 
behov for å rygge, og som 

gjør at brannmannskapene 
kan kjøre inn i røykfylte 
tunneler som er fullstendig 
uten sikt, og likevel se 
igjennom røyken om det 
befinner seg folk som må 
reddes ut. Denne løsningen 
heter N-Driver, og det er 
flere brannvesen som nå 
har kjøpt dette utstyret.

- Dette utstyret gjør det 
mulig for dem å komme 
inn med kjøretøy for å 
gjøre en innsats i en 
tunnelbrann som ellers 
er et utilgjengelig område 
uten et slikt kamera, sier 
Per Andresen.

Utstyret kan også 
brukes i innsatser under 
vanskelige værforhold som 
tåke og snøstorm.

Verneverdig bebyggelse
Nortronicom leverer i 
tillegg utstyr for overvåking 

Therm-App:

Termografering ved hjelp av mobilen

Foto: Synnøve Haram Per Andresen med Therm-App.

Mobilen kan brukes til 
det meste. Og nå kan 
du faktisk også bruke 
den som termografi-
kamera. Da kobler man 
på et kamera, laster 
ned en app, og så kan 
man sjekke tempera-
turen i sikringsskap, 
elektriske installasjo-
ner og lignende, og 
raskt finne ut om de 
overstiger aksepterte 
nivåer og om det er 
fare for brann.

Tekst: Synnøve Haram



av branntilløp i verneverdig 
trehusbebyggelse, 
gjenvinningsanlegg, 
avfallshåndtering, 
raffinerier og andre spesielt 
brannutsatte områder. En 
løsning er oppmontert i 
kirketårnet på Røros, som 
erstatning for det tidligere 
utstyret som var der. 

- Det som er spesielt 
med våre løsninger er at de 
reagerer på to ulike nivåer. 

Kameraene har både 
en brannrisikoalarm som 
er temperaturavhengig 
og gir alarm om punkter 
i bildet overstiger satt 
grenseverdi, og brann-
alarm som detekterer åpen 
flamme. Disse opererer 
uavhengig og kan sende 
alarmene som analoge 
«normale» alarmsignaler 
til alarmsentral sammen 
med termisk bilde som 
viser alarmsituasjonen. Vi 
foretrekker fast monterte 
kameraer fremfor 
panorerende kameraer, da 
dette gir meget hurtigere 
og sikrere alarmdeteksjon 

og man unngår nedetid ved 
mekanisk utslitte deler, 
sier Andresen. 

Når flammedeteksjonen 
er aktivert så kan kameraet 
fange opp en brann på 75 
cm x 75 cm så langt unna 
som 840 meter innenfor 
en tidsramme på 2-10 
sekunder.

- Med en alternativ linse 
så vil en brann på 6x6 
meter kunne detekteres 
på avstander opptil 6,5 
kilometer både natt og dag, 
sier Per Andresen.

Kameraene kan også 
detektere opptil seks 
samtidige ulike branner 
innenfor bildet.

- Alarmer presenteres 
både på bilde som røde 
felter der brannrisiko 
detekteres og som 
pulserende ringer ut i 
fra flammepunkt ved 
branndeteksjon. Alarmene 
kan presenteres som lys- 
og lydalarmer eller vises 
i alarmsentraler på linje 
med andre alarmer som er 
definert, sier Andresen.

Ordinære 
termografikameraer

Nortronicom leverer 
også ordinære 
termografikameraer som 
innsatslederkameraer og 
røykdykkerkameraer, til 
bruk for brannvesenet når 
de er i en innsatssituasjon 
i en bygningsbrann, 
etterslokking, skogbranner 
og lignende.

- Vi har flere typer og 
velge mellom, og mange 
brannvesen har etter 
hvert definert forskjellige 
termografikameraer til 
forskjellig bruk. Prisene 
på disse produktene har 
falt de senere år, og ved 
også å benytte rimeligere 
kamerautstyr til mindre 
kritiske situasjoner men 
som opptrer oftere, får man 
effektivisert tilgjengelige 
ressurser vesentlig. 
Det er nå blitt vanlig 

at innsatslederen som 
befinner seg på utsiden av 
det brennende huset har 
et eget rimeligere kamera 
som ikke tåler like mye 
varme som de som blir 
med inn i brannen. Dette 
bruker innsatslederen 
til å holde oversikt 
over brannutviklingen 
i bygningen fra utsiden 
av huset, og styre 
slokkearbeidet dit hvor 
det trengs. Blant annet 
kan vedkommende slå 
alarm om han ser at 
temperaturen stiger i en 
del av bygningen som hittil 
ikke er preget av synlig 
brann, og dermed får bedre 
kontroll over slokkingen 
av brannen. Dette vil 
ikke være mulig uten et 
termografikamera, sier Per 
Andresen.

Foto: Nortronicom
Kameraene har både en brannrisikoalarm som er temperatur avhengig 
og gir alarm om punkter i bildet overstiger satt grenseverdi, og 
 brannalarm som detekterer åpen flamme.

Foto: Nortronicom
I en fullstendig røyklagt tunnel får man varsel om at det er personer i veibanen slik at man ikke skal kjøre på dem. 

Therm-App i funksjon.
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Boligbyggelagenes Partner 
AS har nå tatt grep for å bidra 
til at folk virkelig får trent på 
å slokke brann og å bli bedre 
opplyst i forhold til hvordan 
branner kan oppstå og hvordan 
de utvikler seg. To tilhengere 
fullastet med utstyr som vil 
skape en realistisk ramme 
rundt opplæringen er anskaf-
fet, og personell vil reise land 
og strand rundt i henholdsvis 
Østlandsområdet og i Ber-
gens-traktene for å lære folk 
mer om brann, brannfarer og 
brannslokking. 

Tekst og foto: Synnøve Haram

B&S fikk være med på «kick off» av et 
nytt tilbud som borettslag og sameier 
som er tilknyttet Boligbyggelagenes 
Partner AS nå får ta del i; nemlig 
en spenningsfylt og nyttig demon-
strasjon både av brannutvikling og 
slokkemetoder for branntilløp i ulike 
materialer. Det blir også full anled-
ning til selv å slokke en brann med 
ulike type håndslokkeapparater.

220.000 boliger
Boligbyggelagenes Partner AS for-
midler forsikringer til nærmere 6000 
borettslag og sameier forvaltet av 40 
boligbyggelag over hele landet. Totalt 
snakker vi om kanskje 450 000 men-
nesker i nærmere 220 000 boliger 
som i likhet med alle oss andre har 
behov for tips og veiledning om ska-
deforebyggende tiltak i hjemmet. Og 
Boligbyggelagenes Partner AS jobber 
aktivt på flere fronter for å begrense 
skader som følge av blant annet vann 
og brann. Denne gangen er det tiltak 
mot brann som står for tur.

- Det har i mange år vært et lovpå-
lagt krav at norske hjem skal være 
utstyrt med slokkemiddel i tilfelle 
brann, men undersøkelser viser at 
svært få beboere trener på det de bør 
foreta seg i tilfelle uhellet er ute. Alle 

vet at skal vi bli gode på noe, så må vi 
trene. Første gangen er det ofte både 
ukjent og vanskelig, og tenk om før-
ste gangen er når det virkelig gjelder. 
Veldig mange hjem er utstyrt med et 
brannslokningsapparat som eneste 
slokkemiddel. For å bidra til at bebo-
ere blir kjent med apparatet og hvor-
dan det brukes, har vi bestemt oss 
for å tilby et kurs til en rimelig penge 
til styrene i de av våre boligselskaper 
som ønsker å trene sine beboere i 
dette livsviktige tiltaket. Dette vil ga-
rantert redde liv, helse og materielle 
verdier, sier Gunnar Andersen som 

er avdelingssjef i Boligbyggelagenes 
Partner AS.

Egne tilhengere
For å gjøre opplæringen realistisk har 
Boligbyggelagenes Partner AS gått 
til anskaffelse av to Tysse skaptil-
hengere som inneholder utstyr som 
skal brukes i demonstrasjonene og 
opplæringen. Den ene er plassert i 
Oslo og den andre i Bergen. 

- Hengerne inneholder 20 hånd-
slokkere og mye annet utstyr som 
gjør at vi i tillegg til slokkeøvelser 
kan demonstrere blant annet slok-

Realistisk brannvernopplæring for borettslag og sameier

Overrekkelse av hengeren; Fra venstre Hanne Merethe Haugvaldstad, HR-ansvarlig i Ake-
bakkeskogen Borettslag som huset «kick off»-demonstrasjonen, Monica Refsdal Andersen som 
er forsikringsansvarlig i USBL, Kjell Arild Olsen som er salgssjef i Grønvold Maskinservice AS som 
har bygget opp hengeren, Gunnar Andersen som er avdelingssjef i Boligbyggelagenes Partner AS 
og Rolf Nordberg som er daglig leder i Nordvern og som utfører opplæringen i Østlandsområdet. 
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Realistisk brannvernopplæring for borettslag og sameier

king av matoljebrann, brann i propan, 
slokking av brann i trevirke med ulike 
slokkemidler, propan- og butanbe-
holdere utsatt for brann og mye annet 
nyttig og spennende, sier Gunnar 
Andersen. 

I Bergen administreres hengeren av 
instruktører fra Vestlandske Bolig-
byggelag (Vestbo) og Safe Brannvern. 
I Oslo er det Nordvern som drives av 
Rolf Nordberg som vil få ansvaret for 
opplæringen og demonstrasjonene. 

- Boligselskapene betaler kun 
kostnadene til instruktør mens Bolig-
byggelagenes Partner AS dekker alle 

kostnader for bruk av brannøvelses-
hengeren, sier Andersen. 

Og i skrivende stund er de akkurat 
i gang med å booke de første opplæ-
ringsavtalene med borettslagene.

- I første omgang tester vi nå ut 
interessen hos boligselskaper på 
Østlandet og Vestlandet. Blir det-
te vellykket vil det være aktuelt å 
plassere hengere for eksempel også 
i Kristiansand, Trondheim og Tromsø, 
sier Gunnar Andersen.

Motivator for brannvern
Det var Rolf Nordberg som sto for 

demonstrasjonen som B&S fikk være 
med på. Han har drøye 32 års farts-
tid fra beredskapsavdelingen i Oslo 
brann- og redningsetat, og har i man-
ge år drevet med opplæring i brann-
vern i regi av brannvesenet og som 
selvstendig næringsdrivende i eget 
firma, Nordvern. Og Nordberg vet hva 
som er effektivt i forhold til formidling 
av kunnskap og hvilke virkemidler 
som virker, og derfor kaller han seg 
selv for en motivator.

- Jeg vil gjerne motivere folk til 
å tenke brannsikkerhet, og jeg vil 
gjerne bruke virkemidler som jeg vet 

Og publikum får en omfattende opplæring i brannfarer og brannvern – og hva som fungerer av slokkemidler og 
hva som er mindre effektivt.



Og ikke bruk vann til å slokke brann i gryte med brennende fett…

fungerer i forhold til opplæring, sier 
han. 

De siste 20 årene har han reist 
rundt og undervist i brannvern for bo-
rettslag. Han har også vært ansvarlig 
for brannvernopplæringen på Aker 
sykehus i Oslo i mange år. Da har han 
brukt en mindre tilhenger hvor han 
har samlet utstyr han bruker i opplæ-
ringen. Han har dermed opparbeidet 
seg erfaring på hva han syns fungerer 
og ikke fungerer i slike situasjoner. 
Han kom derfor med en spesifikk 
kravspesifikasjon på hva han syns en 
slik tilhenger bør inneholde av utstyr 
for at opplæringen skal bli god. Og 
både produsenten Grønvold Maskin-
service og Boligbyggelagenes Partner 
AS var stort sett enig i prioriteringene 
hans.

- Det må både være praktisk og 
funksjonelt. Så jeg fikk gjennomslag 

for de fleste av kravene mine, sier 
Rolf Nordberg.

Sterke effekter
Og han er god på å nå frem med bud-
skapet sitt til folket, og vet godt hvilke 
virkemidler som fungerer best.

- Jeg formidler basiskunnskap om 
hva som forårsaker brann og hva man 
skal gjøre om uhellet skulle være ute. 
Og til det bruker jeg ulike typer effek-
ter. Vi begynner med teori, og så går 
vi over til mer praktiske øvelser etter 
hvert. Det er også viktig at deltakerne 
får prøve å slokke en brann i praksis. 
Først da skjønner man hvordan man 
skal gjøre det, og det blir lettere om 
det virkelig skulle oppstå brann, sier 
Nordberg.

Og det er sterke effekter han 
bruker, og det virker. Det gjør inn-
trykk å se hvilket flammehav en liten 

kopp vann forårsaker i en gryte med 
brennende fett. Eller hva som skjer 
om en liten boks med butangass 
som mange nok har lagret (ulovlig) 
i kjelleren eksploderer når den blir 
utsatt for varme. Da vil bygningen og 
de som oppholder seg i den kunne få 
svært store skader.

- Riktig lagring av beholdere med 
butan og propan er veldig viktig, sier 
Rolf Nordberg.

Man får også anledning til å snu-
se på hvordan røyk fra en skikkelig 
ulmebrann virkelig lukter.

- I mange evakueringsøvelser så 
benytter man jo ufarlig teaterrøyk. 
Men her kan man få kjenne litt på 
hvordan røyk fra en virkelig brann 
lukter, og dermed få kjenne på krop-
pen hva man kan bli utsatt for, sier 
Nordberg.

BRANN
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Og sånn kan det smelle i en butanbeholder som tar fyr… Og ikke velt en brennende propanbeholder…

››



Effektiv varsling for brann- og feiervesen
Kommunikasjonsløsninger som enkelt lar dere varsle 
internt og eksternt via mobil- og fasttelefon

• Kritisk befolkningsvarsling
• Gruppevarsling
• Servicevarsling

Ta kontakt for informasjon om bruksområder!

Nordens ledende leverandør av varslingsløsninger

Mer 
informasjon? 
send e-post til 
post@ums.no 

eller besøk oss på 
www.ums.no 

HMS
Men selv om det ser voldsomt ut, så 
er kravene til helse-, miljø og sikker-
het ivaretatt.

- Vi er opptatt av at sikkerhetsav-
stander til demonstrasjonene er over-
holdt med god margin, og vi har også 
forsikringsdekning på beboerne som 
deltar, sier Nordberg.

Og når det gjelder det miljømessige 
aspektet, så er slokkeskummet (mil-
jøslokkere) som brukes i slokkeøvel-
sene av en type som man ikke trenger 
å samle opp og sanere i etterkant. 

- Det kan gå ned i bakken. Det ska-
der ikke miljøet på noen som helst 
måte, sier Rolf Nordberg.  

Økonomisk overkommelig
Han er også klar på at det ikke skal 
være for dyrt for styrene i borettslag 
og sameier å bestille en slik opplæ-

ringskveld for beboerne sine. 
- Vanligvis vil en demonstrasjon og 

opplæring vare i halvannen time, og 
ha en fast pris uansett hvor mange 
som deltar, sier Nordberg. 

I de aller fleste tilfellene vil det 
være tilstrekkelig kapasitet med de 
20 apparatene som er tilgjengelig på 
tilhengeren for at de fremmøtte skal 
kunne få prøve seg som brannmann 
for en dag. 

- Og for eksempel kan man legge 
opplæringen til en ettermiddag hvor 
man skal ha dugnad i borettslaget, 
og kombinere det med servering av 
pølser og brus. Da blir oppmøtet 
erfaringsvis bedre enn om man kun 
legger opp til opplæring i brannvern, 
sier Rolf Nordberg.   

Ønsker du mer informasjon?
Boligselskaper forvaltet av Bergen 

og Omegn Boligbyggelag (BOB) kan 
ta kontakt med Safe Brannvern ved 
Frank Hansen på telefon 56 15 75 72 / 
40 02 92 66 eller e-post  
fh@brannvern.no

Boligselskaper forvaltet av Vest-
landske Boligbyggelag kan ta kon-
takt med boligbyggelaget ved Jane 
Valderhaug på telefon 995 50 747 eller 
e-post jane.valderhaug@vestbo.no 

Boligselskaper forvaltet av bolig-
byggelag på Østlandet (fra Kragerø til 
Lillehammer, unntatt OBOS og Asker 
& Bærum) kan ta kontakt med Nord-
vern ved Rolf Nordberg på telefon 
955 20 190 eller e-post  
nordvern@gmail.com 

Røyk fra en brann kan virkelig ikke sammenlignes med øvelsesrøyk… Deretter er det beboerne som får prøve seg på brannslokking.
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BRANN
& SIKKERHET Brannvernkonferansen 2015 

Årets Brannvernkonferanse på 
The Qube på Gardermoen var 
den 30. i sitt slag. Morsomt var 
det derfor at konferansen trakk 
flere deltakere og utstillere 
enn på lenge, selv i tider hvor 
det går litt tråere i de fleste 
bransjer. 

Tekst og foto: Synnøve Haram

The Qube var åstedet for årets ar-
rangement, og vil bli det også i årene 
som kommer. 350 deltok, og pro-
grammet variert og spennende. 

Skolebranner
Administrerende direktør i Norsk 
brannvernforening Dagfinn Kalheim 
snakket om skolebranner og hva som 
kjennetegner dem.  

- Det er i storbyene det skjer, og i 
30 % av dem er det materialer uten-
dørs som blir antent, sa Kalheim.

28 % av brannene blir antent 
innendørs, og 43 % i skoletiden.

- Det er bekymringsfullt at så 
mange av skolebrannene blir påsatt 
innendørs og på dagtid mens byg-
ningene er fulle av elever, sa Dagfinn 
Kalheim.

Tallene viser også at 36 % av bran-
nene blir påtent av nåværende elever 
og 30 % av tidligere elever. 29 % av 
dem har ukjent gjerningsmann.

23 % av dem skjer i ferier og fritid, 
og 20 % på natten på hverdagene.

- Disse brannene blir jo som oftest 
veldig store, og det er nok grunnen 
til at de får mest oppmerksomhet i 
media. Men det er altså ikke disse 
som er de typiske skolebrannene, sa 
Kalheim.

Gledelig er det at en stigende andel 
kartlegger risikoen, og hele 72 % av 
skolene har gjennomført tiltak som 
å flytte unna søppelcontainere langt 
nok fra fasaden.

Regjeringens prioriteringer
Statssekretær Hans J. Røsjorde ori-
enterte litt om hva regjeringen jobber 
med når det gjelder beredskap og 
forebygging. Mye av det organisato-
riske både når det gjelder 110-sentra-
lene og utviklingen i retning av større 
brannvesen vil bli sett i sammenheng 
med opprettelsen av de nye politi-
distriktene. Dette skal Stortinget ta 
stilling til nå i juni.

- Regjeringen jobber også for bedre 
samordning på tvers av beredskaps-
etatene, og piloten i Drammen hvor 
politi, helse og brann er samlokali-
sert har gitt veldig positive erfaringer 
med mer samhandling på tvers. I til-
legg tok Brannstudien jo som kjent til 
orde for at flere brannvesen skal slå 
seg sammen, og det er også målet 
vårt. Også dette skal ses i sammen-
heng med organiseringen av politidis-
triktene, sa Røsjorde.

Det skal også igangsettes et pilot-
prosjekt med et storbrannvesen, og 
DSB jobber med dette akkurat nå, og 
forhåpentligvis er forslaget klart før 
sommeren.

Hans J. Røsjorde tok også en 
gjennomgang av den nye utdannings-
modellen til brannvesenet og status i 
forhold til ny forskrift om brannfore-
bygging.

- 9 av 10 som omkommer i brann 
tilhører risikogruppen, og den nye 
forskriften vil gjøre det enklere for 
brannvesenet å håndtere den reelle 
risikoen. Samarbeid mellom ulike 
kommunale tjenester er viktig, sa 
Røsjorde.

30-års jubileum for 
           Brannvernkonferansen!

Tidligere og nåværende statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet; fra venstre Eirik 
Øwre Thorshaug og Hans J. Røsjorde.

Dagfinn Kalheim.
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«Trygg hjemme» innfridd?
Eirik Øwre Thorshaug var statsse-
kretær i Justisdepartementet da 
Stortingsmeldingen «Trygg hjem-
me» ble skrevet. Og han var meget 
fornøyd med det dokumentet som 
ble fremlagt.

- Det er en solid samling med 
tiltak og et godt rammeverk for å 
nå målet den er tiltenkt, sa han.

Han sa også at stortingsmeldin-
gen hadde ført til økende fokus på 
viktigheten av forebygging.

Han poengterte at utfordringen 
fremover er å sikre dem som fort-
satt bor i egen bolig for dem er det 
ikke så lett å nå.

- Utfordringene fremover blir å 
finne ut av hvilke fysiske hjelpe-
midler som bør installeres og få 
utgiftene dekket av Hjelpemid-
delsentralene. Blant annet bør 
vanntåkeanlegg komme inn som 
et tiltak, sa Eirik Øwre Thorshaug 
på Brannvernkonferansen.

DSB
Anne Rygh Pedersen sa at det 
viktigste DSB nå jobber med er 
ny forskrift om brannforebygging, 
oppfølging av brannstudien og ut-
velgelse av pilot for et storbrann-
vesen.

- I tillegg ønsker DSB å jobbe for 
bedre brannetterforskningen og 
at det skal opprettes tverrfaglige 
etterforskningsgrupper rundt om 
i landet, at kommunene skal bli 
bedre på utforming av risiko- og 
sårbarhetsanalyser, at det skal 
bli mer evaluering av branner og 
at brannvesenet blir bedre på å 
håndtere store hendelser som 
krever ulik type innsats, sa hun.

Hun fortalte også litt fra evalu-
eringen av brannen i Tysvær hvor 
sprinkleranlegget forhindret at 
det ble en storbrann, og sa at det 
er mye å lære av branner som 
går bra. Hun informerte også om 

at DSB skal føre tilsyn med Vang 
kommune og prosessen rundt 
tilsynet av Høgset leirskole som 
brant ned til grunnen i mars. 

Brannetterforskning
Håvard Arntzen som leder brann- 
og kjemiseksjonen i Kripos ga et 
innblikk i hvordan en brannetter-
forsker i politiet jobber.

- Brannetterforskning er 70 % 
erfaring og 30 % kunnskap, og det 
er et hardt og skittent arbeid, sa 
han.

Og han sa at det er store for-
skjeller i hvor god kompetanse de 
ulike politidistriktene har når det 
gjelder brannetterforskning.

- Det er 6-7 stykker i Kripos som 
jobber med brannetterforskning, 
og dette er et prioritert område i 
Kripos. Riksadvokaten er klar på 
at alle branner skal etterforskes, 
men dette skjer dessverre ikke i 
praksis. Men brannetterforskning 

er viktig, for om man finner ut av 
årsaken til branner, så kan man 
sette inn riktige tiltak, sa Arntzen.

Han understreket også viktighe-
ten av at politiet samarbeider med 
blant annet brannvesenet.

- De har blant annet IR-kamera-
er, og om man tar vare på bildene 
så kan politiet bruke dem i etter-
forskningen sin.

SP Fire Research skal også i 
gang med et forskningsprosjekt 
som blant annet skal se på brenn-
bar væske, gnister og brann, samt 
batterier og brann. Prosjektet skal 
være ferdig i september i år.

Arntzen er også opptatt både av 
at utdanningen til brannetterfor-
skerne må bli bedre og at samar-
beidet mellom politi, brannvesen 
og el-tilsyn må styrkes.

- Brannfolk bør få kurs på 
Politihøgskolen, og el-tilsynet må 
inkluderes på en mer formalisert 
måte enn i dag, sa han. 

Anne Rygh Pedersen. Håvard Arntzen.

Lydhør 
forsam-
ling i The 
Qube.
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BRANN
& SIKKERHET Brannvernkonferansen 2015 

Ikke bare var det mange del-
takere på årets Brannvernkon-
feranse, det var også svært 
mange interessante utstillere 
som hadde funnet veien til The 
Qube på Gardermoen. 

Alle foto: Synnøve Haram

Mange spennende utstillere på 
Brannvernkonferansen 2015



TC Connect AS  www.tcconnect.no 815 00112

Ny bærbar TETRA terminal 

TH1n er den eneste 
terminalen på 

markedet i 
lommeformat 

størrelse
• Vekt: 160g
• Mål: 116 x 55 x 19mm
• Uteffekt – 1,8 W
• IP65 – For støv og vann
• Innebygd DMO Repeater
• Stort QVGA display
• A-GPS med WAY – ”Where Are You”
• Batteridrifttid – 5/5/90 – 1590 mAh 15,5 timer
• Batteridrifttid – 5/5/90 – 3180 mAh 27 timer
• Bredt utvalg av tilbehør
• Pager SW
• Covert

BRANN
& SIKKERHET Sikkerhet

De to tidligere rivalene og sik-
kerhetsgigantene AddSecure 
(tidligere Safetel og Securi-
net) og Safeline har inngått en 
samarbeidsavtale for å tilby 
landets beste heissikkerhet. I 
praksis betyr det at anerkjente 
heisalarmer og teknologi for 
alarmoverføring for første 
gang kombineres. 

 
For å sikre at passasjerer i heis kan 
komme i kontakt med et alarmmottak 
brukes i dag flere tekniske løsninger. 
Sikkerheten i en slik løsning er av-
hengig av både hardware i heisen og 
løsningen som benyttes til å overføre 
signalene. 

- Veien mot den endelige avtalen 
har bestått av meget gode faglige 
samtaler og stor entusiasme for hva 

dette samarbeidet vil bety for 
norske kunder og forhandlere.  
Safeline har lang erfaring og 
meget anerkjente heisalarmer. 
AddSecure har lang erfaring 
og kompetanse på overvåket 
alarmoverføring i mobilnettet. 
Når to så sterke aktører slår 
kreftene sammen betyr det at vi 
nå kan tilby landets, og kanskje 
verdens, beste løsning for heis-
sikkerhet. Vi vil fortsette å tilby 
våre eksisterende produkter 
og abonnementer hver for oss, 
men for kunder som ønsker 
kombinasjonen håper vi å kun-
ne lansere en løsning om ikke 
for lang tid, sier Dag Thoresen, 
Heisansvarlig i AddSecure Nor-
ge i en pressemelding.

Rivaler samarbeider for bedre 
heissikkerhet

yaymicro.com

Mange spennende utstillere på 
Brannvernkonferansen 2015
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BRANN
& SIKKERHET Byggeprosjekt 

The Qube er flunkende ny, og har 
en grunnflate på 10.000 m2. Det er 
Wenaas Kongressenter Gardermoen 
AS som var byggherre, og Choice 
Hotels er leietaker. Lønnheim 
Entreprenør AS var utførende 
entreprenør for prosjektet, og bygget 
er tegnet av arkitekt Terje Rørby. 
Det er dimensjonert for inntil 6000 
personer. Bygget er også utstyrt 

med fasiliteter for å betjene 2500 
spisegjester. Bygget ligger like ved 
Clarion Hotel på Gardermoen.   

Ubrennbare fasader
Det er Paroc som har levert 
materialene både til fasaden og 
innerveggene på bygningen.

- Vi har levert 5800 m2 med vegger, 
og dette har vært en stor jobb for 

oss, sier Oddvar Yndesdal som er 
administrerende direktør i Paroc.

Fasadeelementene er ubrennbare 
og tilfredsstiller kravene A2-s1,d0 i 
byggeforskriftene. 

- Vi har brukt såkalte Shadow 
elementskjøter og prefabrikkerte 
hjørneelementer. De innvendige 
brannskilleveggene i messehallene 
er i EI60. Vi har hatt et tett samarbeid 
med arkitekten Terje Rørby og 
Lønnheim Entreprenører, og vi 
kjenner dem godt også fra tidligere 
prosjekter som vi har samarbeidet 
om. Det har vært viktig for oss at 
løsningene både er estetisk fine, 
funksjonelle og samtidig trygge i 
forhold til brann, sier Yndesdal.

Lyd
Lyd har også vært et tema i og med at 
konferansehallen ligger i umiddelbar 
nærhet av flystripen på Gardermoen, 

The Qube:

Stilig og brannsikker

Rett ved flystripen på Gardermoen finner vi en av de største 
konferanse- og messehallene i landet – The Qube. Årets Brann-
vern konferanse gikk av stabelen i bygget, og en av utstillerne på 
konferan sen – Paroc – har stått for leveransene både av fasade-
elementene og de innvendige brannskilleveggene.
Multiconsult har stått for  brannprosjekteringen av bygget, og 
det store person antallet som bygningen er dimensjonert for har 
vært den største utfordringen.

Tekst og foto: Synnøve Haram

The Qube er en stor og stilig 
ny konferansehall på Gard-
ermoen med plass til 6000 
personer.



og flyene tar av rett over taket.
- Det er ikke så mye man kan høre 

til flystøyen inne i konferansesalene, 
sier Oddvar Yndesdal.

Paroc er også i sving med andre 
større prosjekter. Blant annet leverer 
de materialer til det nye Bring-bygget 
på Alnabru og PonCat-bygget på 
Berger. 

- Også dette er store prosjekter på 
om lag samme størrelse som The 
Qube, men vi leverer også til mindre 
prosjekter over hele landet, sier 
Oddvar Yndesdal.

Spennende brannprosjektering
Det er Multiconsult som har stått 
for brannprosjekteringen av The 
Qube, og for dem har dette vært et 
spennende og interessant prosjekt.

- Det er ikke så mange 
byggeprosjekter av denne typen 
som er så store som dette, sier 
seksjonsleder John Erling Strand i 
Multiconsult.

Det som har vært det mest 
utfordrende når det gjelder 
brannsikkerhet i dette prosjektet er 
det høye personantallet som får plass 
i The Qube.

- For å minske brann- og 
røykspredningen og å muliggjøre 
store persontall som skal evakuere i 
en brannsituasjon er røykventilering 
essensielt, sier Strand.

Det er røykventileringen som er 
kjernen i det aktive brannsikker-
hetskonseptet.

- Den store hallen i første etasje er 
én branncelle, og ved detektert brann 
i hallen vil den store nedsenkbare 
skilleveggen som kan dele hallen i 
to heises opp til taket slik at røyken 
kan sive fritt mellom de to delene av 
hallen. Røykventilasjonen vil sikre 
god tilgjengelig rømningstid, og det 
er også gjort vurderinger av redusert 
brannmotstand for takkonstruksjoner 
med bakgrunn i at temperaturen 
ved taket vil være begrenset, også 
dette på grunn av røykventilasjonen. 
Rømning ut fra den store hallen skal 
skje både via vestibylen,  og direkte 
ut i det fri gjennom store porter i 
fasaden, sier John Erling Strand. 

I andre etasje i bygningen er det 
flere mindre konferansesaler, og det 
er trapper opp til en balkong i andre 
etasje fra begge sider i vestibylen. 
Om rømning blir nødvendig fra 
andre etasje, er det rømning via 
rømningstrapper, samt via balkongen 
i vestibylen hvor rømningskonseptet 
også her henger sammen med 
røykventilasjon. 

- Det er jo strenge krav til 
rømningsbredde når det gjelder 
antall personer som skal oppholde 
seg i bygget. I og med at The Qube 

er dimensjonert for 6000, så legger 
rømningsanalysene til grunn at store 
porter i fasaden benyttes, sier Strand. 

Det er også et stort teknisk rom 
som er i samme branncelle som den 
store hallen i første etasje. Og dette 
er utfordrende i forhold til blant annet 
ventilasjonsanleggets funksjon under 
en brann.

- Blant annet går det store 
ventilasjonskanaler ut fra det 
tekniske rommet i andre etasje og 
ut i hallen og øvrige arealer. Ved 
en eventuell røykutvikling, så vil 
brannspjeld stenge ventilasjonen mot 
alle arealer med unntak av hallen, 
slik at røyken ikke sprer seg rundt i 
bygningen, sier John Erling Strand.

Mange beregninger
Det er mange beregninger og 
analyser som ligger bak løsningene 
som er valgt i The Qube.

- Det er gjennomført en hel 
del branntekniske analyser for å 
muliggjøre branntekniske løsninger 
i bygningen i henhold til byggherre, 
entreprenør og arkitektens ønsker 
samt det tekniske forskriftsnivået. 
Dette er det som har gjort 
prosjektet spennende for oss som 
brannrådgiver, avslutter John Erling 
Strand.

Store arealer både i konferansehallen og i vestibylen.

Oddvar Yndesdal.
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Alarmoverføring

Brann- og redningsutstyr

Nulandsvika 3, 4400 FLEKKEFJORD
Telefon: 38320800

24 t vakttelefon: 48031000 
post@egenes.as | www.egenes.as 

Brannalarmanlegg
Installatører

FG – godkjent foretak prosjektering og installasjon av 
brannalarmanlegg

Vi leverer alle typer sterk- og svakstrømsintallasjoner 
og kan være din komplette leverandør på elektriker-

tjenester for private, offentlig og næring.
Pb 5131, Majorstuen, 0302 Oslo – Pilestredet 75D
Tlf. 23085200 – Epost: post@elektro-nytt.no

www.elektro-nytt.no

 • FG – godkjent foretak prosjektering og   
 installasjon av brannalarmanlegg.

 • Autorisert elektroentreprenør Gr.L
 • Post og Teletilsynet TIA/KIA.

Strømsveien 131, 0663 Oslo
Tlf. 22 07 85 30 – Fax 22 72 18 23
Email: post@elektronettverk.no 

www.elektronettverk.no

Brannalarmanlegg

VI VERNER LIV, MILJØ OG VERDIER
Autronica Fire and Security AS
+47 90 90 55 00/info@autronicafire.no
www.autronicafire.no

Ledende innovatør, produsent og 
leverandør av brann-og gassikkerhet

Brannsikring, passiv

AS ROCKWOOL 
Postboks 4215 Nydalen, 0401 Oslo

22 02 40 00 www.rockwool.no

GLAVA AS
Nybråtveien 2, Postboks F 1801 Askim

Tlf.: 69 81 84 00, Faks: 69 81 84 78
post@glava.no   www.glava.no
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Østensjøveien 18, 0661 Oslo 
Sentralbord: 911 33 700

firmapost@addsecure.no - www.addsecure.no

Vi bidrar til et tryggere samfunn 
gjennom å sikre kritisk kommunikasjon



Brannslokkermateriell

Brannskillevegger

Ubrennbare sandwichelementer 
til innervegger og fasader

www.paroc.no - tlf: 99 53 02 70

LEVERANDØRGUIDEN

Brannvernmateriell

Branntromler

Alfaset 1. Industrivn. 4, 0614 Oslo
Tlf. 22 30 51 50 • Faks: 22 30 51 51

post@ernst-nilsen.no
www.ernst-nilsen.no

Alt innen brannmateriell, kurs og opplæring

Brann & Sikkerhet, Norges største blad innen brann og sikkerhet!

Brannteknisk rådgivning

Brannrulleporter/gardiner
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Presto Brannteknikk AS 
Haavard Martinsen vei 9 A, 0978 Oslo  
Tel: 23 37 04 20 | info@presto.no | www.presto.no

Over 50 års erfaring og et 
bredt produktspekter gjør 
oss til en av markedets 
ledende bedrifter innen-
brannsikkerhet. 

Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset. Berger Næringspark Vest 
Tlf: 22 81 26 00, Fax: 22 81 26 01

Landsdekkende forhandlernett.
firmapost@groveknutsen.no www.groveknutsen.no

Om oss: Grove Knutsen, etablert i 1946, er en landsdekkende grossist 
innen bygg- og industrivarer som leverer arbeidsutstyr som stiger, stillas, 
lifter, kasser, traller, brannvern, lykter, og mye mer.

Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset. Berger Næringspark Vest 
Tlf: 22 81 26 00, Fax: 22 81 26 01

Landsdekkende forhandlernett.
firmapost@groveknutsen.no www.groveknutsen.no

Om oss: Grove Knutsen, etablert i 1946, er en landsdekkende grossist 
innen bygg- og industrivarer som leverer arbeidsutstyr som stiger, stillas, 
lifter, kasser, traller, brannvern, lykter, og mye mer.
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Nødlyssystem/Skilt
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Lufteventiler med brannmotstand

Kontrollforetak

FG-godkjent sprinklerkontrollfirma
Ensjøveien 16, Pb 6754 Etterstad, 0609 Oslo

Tlf: 23157100
www.brannvernforeningen.no

Lufteventiler med brannmotstand 

Securo AS | Neptunveien 6 | 7650 VERDAL
Tlf. 99 41 90 00 | Fax 74 07 46 61 | post@securo.no | www.securo.no

Lufteventiler med brannmotstand

Securo AS | Neptunveien 6 | 7650 VERDAL
Tel. 99 41 90 00 | Fax 74 07 46 61 | post@securo.no | www.securo.no

Brann & Sikkerhet, Norges største blad innen brann og sikkerhet!
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Kurs og opplæring

• Varme arbeider sikkerhetssertifikat – nettkurs
• Kurs innen brannsikkerhet og sprinkler

Velg også blant over 100 kurs-
titler innen bl.a. forbedrings-
prosesser, ISO 9001, ISO 14001 
og Risk Management.

+47 934 48 987
www.teknologisk.no

Grossister

Produkter man kan stole på
SOLID SIKKERHET

www.holars.no



Nøkkelsafer for brannvarslingsanlegg

Piper og ildsteder

Sprinklerpumper - Brannpumpesystem

Stavanger
Tlf. 51 84 90 50 Fax 51 84 90 51

post@marvik.no www.marvik.no

Schiedel Skorsteiner AS
Postboks 333
1471 Lørenskog

Tel: +47 21059200
Fax: +47 21059201
www.schiedel.no

Postboks 235 Økern, 0510 Oslo
Brobekkveien 80, N-0582 Oslo
Tlf. 23 17 22 80. Fax 23 17 22 75.
www.ramcopumper.no

Sprinklerfirmaer 

Stiger/RømningsveierStasjonære slokkeanlegg

LEVERANDØRGUIDEN

Postboks 235 Økern, 0510 Oslo
Brobekkveien 80, N-0582 Oslo
Tlf. 23 17 22 70. Fax 23 17 22 75
www.sprinklerteknikk.no

Annonsere: Brann & Sikkerhet nr. 5. 
Materiellfrist: 07.08.2015 Utgivelse: 27.08.15 Kontakt: Camilla Sparby, A2media, tlf 47707338

Utgivelsesplan 2015

 Nr. Materiellfrist Utgivelse
 1 15.01 29.01
 2 19.02 12.03
 3 09.04 30.04
 4 21.05 11.06
 5 07.08 27.08
 6 10.09 01.10
 7 22.10 13.11
 8 19.11 11.12

INERGEN slokkeanlegg
– der vann ikke er et alternativ

Kontakt oss 
post@safer.no eller tlf 909 12 213
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Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset. Berger Næringspark Vest 
Tlf: 22 81 26 00, Fax: 22 81 26 01

Landsdekkende forhandlernett.
firmapost@groveknutsen.no www.groveknutsen.no

Om oss: Grove Knutsen, etablert i 1946, er en landsdekkende grossist 
innen bygg- og industrivarer som leverer arbeidsutstyr som stiger, stillas, 
lifter, kasser, traller, brannvern, lykter, og mye mer.



Returadresse:
Norsk Brannvernforening
Pb 6754 Etterstad,
0609 Oslo

1. 2.

 93%
av brannmenn i 
undersøkelsen ville 
velge steinull som 
isolasjon.

SYKEHUSBRANNEN I KARLSTAD
29. august 2013 brøt det ut en kraftig brann i et tilbygg som var 
under oppføring ved sykehuset i Karlstad. Nærmeste nabo var 
operasjonsavdelingene og to pleieavdelinger, den ene for eldre 
multisyke pasienter, den andre for blant annet pasienter med 
lungesykdommer. Av de 24 pasientene på avdelingen for eldre 
multisyke var nesten alle sengeliggende. Brannen spredde seg hurtig 
i hele nordre vegg og tre etasjer opp i det nye operasjonshuset, og 
den fikk feste i formtre og stillaser. Vinden blåste den tykke, svarte 
røyken bort fra sykehuset, men begge pleieavdelingene måtte likevel 
evakueres. Det måtte operasjonsavdelingene også.

SLIK BLIR 
HVERDAGEN 
VÅR ENKLERE

Brannforløpet gikk veldig raskt og heftig med 
celleplast. Når den først antenner, brenner den svært 
raskt", sier Morgan Palmquist, redningsleder under 
sykehusbrannen i Karlstad.
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Den raske utviklingen av nye byggemetoder og byggematerialer fører 
til helt nye utfordringer for konstruksjonens brannsikkerhet. Teststan-
dardene som brukes for byggemateriale er delvis foreldet, og lovverket 
oppdateres ikke raskt nok. Paroc mener at det kompromitterer brann-
sikkerheten i bygningskonstruksjoner, og vi har derfor gjennomført 
en undersøkelse blant 397 brannmenn i Finland for å finne ut hvilke 
forbedringer de anbefaler. Resultatene fra undersøkelsen viser til tre 
faktorer som gjør brannmannskapenes arbeid vanskeligere:

  • økt mengde røykgass i bygninger (62 %)
  • økt mengde løs eiendom i leiligheter (78 %)
  • bruk av brennbar isolasjon (66 %).  

Brannmennene mener at det desidert viktigste tiltaket for å øke 
brannsikkerheten er å forbedre konstruksjoners brannmotstand (50 %). 
Hensikten er å forhindre at brannen og de skadelige røykgassene sprer 
seg fra ett rom til et annet, fra én leilighet til en annen.

Med isolasjon av plast i konstruksjoner spres brannen raskt og 
uberegnelig, og dessuten dannes det giftige røykgasser som gjør det 
vanskeligere for brannmennene å gjøre jobben sin, samtidig som den 
tar lengre tid.

FORBEDRE KONSTRUKSJONERS 
BRANNMOTSTAND 

ØKE BRUKEN AV IKKE-BRENN-
BART BYGGEMATERIELL I 
KONSTRUKSJONER

I følge brannmennene som deltok i undersøkelsen, vil følgende 
forbedringer øke brannsikkerheten i bygninger:

Paroc Group er en internasjonal produsent av steinullisolasjon. Som foregangsbedrift 
innen isolasjon arbeider Paroc kontinuerlig med å oppfylle de stadig endrende kravene 
som stilles til miljøene vi alle bygger. Les mer på PAROC.NO
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