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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

St. melding om St. melding om brannnvern brannnvern -- med med 
vekt pvekt påå forebyggingforebygging

Brannsjefkonferansen 30.Brannsjefkonferansen 30.--31. mai 2008, Alta31. mai 2008, Alta

Tor SuhrkeTor Suhrke

St.melding nr. 15 (1991St.melding nr. 15 (1991--92) Tiltak mot brann92) Tiltak mot brann
–– 30 % reduksjon i antall d30 % reduksjon i antall døøde i brannerde i branner

–– 30 % reduksjon i materielle tap30 % reduksjon i materielle tap

–– 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

St. melding nr. 41 (2000St. melding nr. 41 (2000--2001) Brann og eksplosjonsvern2001) Brann og eksplosjonsvern
–– Ingen branner ulykker med mange omkomne (>4 personer)Ingen branner ulykker med mange omkomne (>4 personer)

–– Betydelig reduksjon av omkomne i bygningsbranner (>10 %)Betydelig reduksjon av omkomne i bygningsbranner (>10 %)

–– Ingen Ingen øøkning i materielle tap i forhold til snitt 1996kning i materielle tap i forhold til snitt 1996--20002000

–– Ingen branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdierIngen branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier

St. melding nr. XX (2007St. melding nr. XX (2007--2008) Brannvern (?)2008) Brannvern (?)

HistorikkHistorikk
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UtviklingstrekkUtviklingstrekk
HHøøyere antall omkomne siste tre yere antall omkomne siste tre åår etter tidligere fallende r etter tidligere fallende 
tendens tendens 

8080--90% av brannd90% av branndøøde omkommer i boligerde omkommer i boliger

ØØkende antall eldre (67 +) blant de omkomne kende antall eldre (67 +) blant de omkomne 

Ingen bygningsbranner med mange omkomne (>4) siden Ingen bygningsbranner med mange omkomne (>4) siden 
1986 (Hotel 1986 (Hotel CaledonienCaledonien –– 14 omkomne) 14 omkomne) 

Antall bygningsbranner viser synkende tendens Antall bygningsbranner viser synkende tendens ––
materielle skader viser ikke tilsvarende utvikling materielle skader viser ikke tilsvarende utvikling 

BrannBrannåårsaksbildet endres lite over tidrsaksbildet endres lite over tid

Brannvesenets gjennomfBrannvesenets gjennomføøring av tilsyn i aring av tilsyn i a--
objektobjekt
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Brannskadeerstatning fra norske forsikringsselskaper vs. Brannskadeerstatning fra norske forsikringsselskaper vs. 
Brannvesenets utrykningerBrannvesenets utrykninger
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Brannvesenets utrykninger til bygningsbranner

Brannskadeerstatning fra norske forsikringsselskaper

ØØkende antall eldre blant branndkende antall eldre blant branndøøde de 
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Flere eldre Flere eldre -- bor lenger i egen boligbor lenger i egen bolig 

Bygningsbranner 2002Bygningsbranner 2002--2006  2006  -- åårsakerrsaker
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Utfordringer pUtfordringer påå brannvernomrbrannvernområådetdet
Antall omkomne Antall omkomne øøker ker -- antall bygningsbranner gantall bygningsbranner gåår ned r ned 

Brann i bolig Brann i bolig 

Brannsikkerhet for utsatte grupperBrannsikkerhet for utsatte grupper

Elektrisitet som Elektrisitet som åårsak til brannrsak til brann

Kvalitet pKvalitet påå brannetterforskningbrannetterforskning

DSB har gitt faglige innspill til kommende DSB har gitt faglige innspill til kommende 
Stortingsmelding om brannvernStortingsmelding om brannvern

Regjeringen ved Justisministeren fremlegger meldingenRegjeringen ved Justisministeren fremlegger meldingen

De fleste omkommer i egen boligDe fleste omkommer i egen bolig
Selvredding Selvredding -- bbæærende prinsipp for dem som er i stand til rende prinsipp for dem som er i stand til 
dettedette

Kvaliteten pKvaliteten påå varsling mvarsling måå bedres. DSB bedres. DSB øønsker skjerpede  nsker skjerpede  
krav til rkrav til røøykvarsling i alle nye boenheterykvarsling i alle nye boenheter
–– Stabil strStabil strøømforsyning over tidmforsyning over tid

–– Seriekoblede rSeriekoblede røøykvarslereykvarslere

MMåålrettede informasjonstiltaklrettede informasjonstiltak

Dagens tilsynsordninger i boliger kan videreutviklesDagens tilsynsordninger i boliger kan videreutvikles
–– Tilsyn med ildsteder og fyringsanleggTilsyn med ildsteder og fyringsanlegg

–– Tilsyn med elektriske anleggTilsyn med elektriske anlegg
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Utsatte grupper i befolkningenUtsatte grupper i befolkningen
Kravet om automatiske brannslokkingsanlegg i sykehjem Kravet om automatiske brannslokkingsanlegg i sykehjem 
og omsorgsboliger mog omsorgsboliger måå tydeliggjtydeliggjøøresres

Universell utforming av bygningerUniversell utforming av bygninger
–– Fokus har vFokus har væært prt påå adkomst til bygninger for utsatte grupperadkomst til bygninger for utsatte grupper

–– Behovet for rask og sikker rBehovet for rask og sikker røømning ved brann mmning ved brann måå ivaretasivaretas

Flere bor lenger i egen bolig enn fFlere bor lenger i egen bolig enn føørr
–– Mange er ikke i stand til Mange er ikke i stand til åå rrøømme til sikkert sted ved brann mme til sikkert sted ved brann 

–– Automatiske slokkeanlegg vil kunne begrense/slokke brannen inntiAutomatiske slokkeanlegg vil kunne begrense/slokke brannen inntil l 
hjelp kommerhjelp kommer

Brann i trygdebolig pBrann i trygdebolig påå KjelsKjelsååss
FraFra www.aftenposten.www.aftenposten.nono::

23.05.08 kl. 22: 23.05.08 kl. 22: PER PER ANNAR ANNAR 
HOLMHOLM En 58 En 58 åår gammel kvinne r gammel kvinne 
ppåådro seg omfattende brannskader dro seg omfattende brannskader 
av tredje grad da trygdeleiligheten av tredje grad da trygdeleiligheten 
hennes i 10. etasje ble totalskadd i hennes i 10. etasje ble totalskadd i 
brann fredag kveld. brann fredag kveld. 

Kvinnen ble funnet i en seng i det Kvinnen ble funnet i en seng i det 
kombinerte sovekombinerte sove-- og og 
oppholdsrommet. Skadende blir av oppholdsrommet. Skadende blir av 
ambulansemannskapene betegnet ambulansemannskapene betegnet 
som meget alvorlige. som meget alvorlige. 

Det bor totalt 91 mennesker i Det bor totalt 91 mennesker i 
trygdeblokka ptrygdeblokka påå Grefsen. Grefsen. 
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Mobile brannslokkesystemerMobile brannslokkesystemer
Mulighetsstudie gjennomfMulighetsstudie gjennomføørt i rt i 
20052005--20062006

Spesifikasjon utarbeidet av Spesifikasjon utarbeidet av 
svenske og norske myndigheter svenske og norske myndigheter 
som underlag for aktuelle som underlag for aktuelle 
leverandleverandøørerrer

Et antall enheter utplassert i Et antall enheter utplassert i 
aktuelle boliger i Sverigeaktuelle boliger i Sverige

Installasjonen har vist seg Installasjonen har vist seg åå
fungere i praksis fungere i praksis –– liv er reddetliv er reddet

ØØnskes som utstyr hnskes som utstyr hååndtert av ndtert av 
HjelpemiddelsentraleneHjelpemiddelsentralene

Elektrisitet som Elektrisitet som åårsak til brannrsak til brann
Elektrisk Elektrisk åårsak (teknisk feil) rsak (teknisk feil) –– 20 % av alle boligbranner20 % av alle boligbranner

Feil bruk av elektrisk utstyr Feil bruk av elektrisk utstyr –– 20 % av alle boligbranner20 % av alle boligbranner

Aktuelle tiltak i boligAktuelle tiltak i bolig
–– Informasjon til eier/brukerInformasjon til eier/bruker

–– Styrket oppfStyrket oppføølging av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)lging av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)

–– Tekniske tiltak (overvTekniske tiltak (overvååking/utkobling av elektriske anlegg)king/utkobling av elektriske anlegg)
–– Krav om jordfeilbryter i alle nye elektriske anlegg fra 2002Krav om jordfeilbryter i alle nye elektriske anlegg fra 2002

–– Lysbuedetektor under innfLysbuedetektor under innføøring i USAring i USA

–– Endring av standarder for elektriske produkterEndring av standarder for elektriske produkter
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Elektrisitet som Elektrisitet som åårsak til boligbrannrsak til boligbrann

Brannårsak i boliger - Husholdningsapperater 
Middelverdi 1995-2006

50 % 50 % Komfyrer, kokeplater o.l

Husholdningsapparater-Untatt
Komfyrer

Brannårsak i boliger. Elektriske produkter 
Middelverdi 1995-2006

66 %

10 %
16 %

8 %

Installasjonsmateriell sum

Belysningsutstyr sum

Husholdningsapparater-
Varmeapparater sum
Diverse sum

FFæærre branner fra husholdningsapparaterrre branner fra husholdningsapparater

Husholdningsapparater som kilde til boligbrann
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Krav omKrav om at at termoutltermoutløøsere som ssere som søørgerrger for for sikkerhetensikkerheten ved kortsluttet ved kortsluttet 
termostat ptermostat påå vaskemaskinervaskemaskiner skulle vskulle væære avre av nonnon--selfself--resetting type resetting type ble innfble innføørt rt 
for for vaskemaskiner vaskemaskiner i 1998.i 1998.

Krav til oppvaskmaskiner mhtKrav til oppvaskmaskiner mht. . antall antall ååpningerpninger//lukkinger av dlukkinger av døøra ble innfra ble innføørt rt i i 
samme tidsromsamme tidsrom –– skjerpede materialkravskjerpede materialkrav

Effekt av standardendringerEffekt av standardendringer

Boligbrann - effekt av standardendring for utvalgte 
husholdningsapparater
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KomfyrbrannerKomfyrbranner
Ca. 10 % av alle boligbranner Ca. 10 % av alle boligbranner ””tilberedestilberedes”” ppåå komfyren komfyren ––
””Feil bruk av elektrisk utstyrFeil bruk av elektrisk utstyr””

Innbygging av teknisk sikkerhet vil over tid redusere faren Innbygging av teknisk sikkerhet vil over tid redusere faren 
for komfyrbrannerfor komfyrbranner

Nordiske myndigheter tatt initiativ til Nordiske myndigheter tatt initiativ til åå endre standarden endre standarden 
for komfyrerfor komfyrer

Forslaget stForslaget støøttet av en europeisk arbeidsgruppe innen ttet av en europeisk arbeidsgruppe innen 
standardiseringsorganisasjonen CENELECstandardiseringsorganisasjonen CENELEC

Tidkrevende Tidkrevende åå endre standarderendre standarder
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Kvalitet pKvalitet påå brannetterforskningbrannetterforskning
Store forskjeller pStore forskjeller påå ””UkjentUkjent””--andel i brannandel i brannåårsaksstatistikk. rsaksstatistikk. 
ØØnskelig nskelig åå minimere denne minimere denne åårsaken rsaken 

Kompetanse pKompetanse påå omrområådet bygger i stor grad pdet bygger i stor grad påå erfaring erfaring 
((øøvelse gjvelse gjøør mester)r mester)

Erfaringene fra forsErfaringene fra forsøøk med regionale k med regionale 
etterforskningsgrupper (politi, brannvesen, DLE) er etterforskningsgrupper (politi, brannvesen, DLE) er 
positive (Vestfold, Vestpositive (Vestfold, Vest--Oppland og Midt HOppland og Midt Håålogaland)logaland)

Ordning med landsdekkende regionale Ordning med landsdekkende regionale 
etterforskningsgrupper vil redusere etterforskningsgrupper vil redusere ””UkjentUkjent””--andelenandelen


