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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

Forebyggende forumForebyggende forum
GjGjøøvik 2007vik 2007

•• Lett monterbare automatiske slokkesystemLett monterbare automatiske slokkesystem

Trond DillingTrond Dilling
senioringenisenioringeniøørr

Sosialpolitisk utviklingSosialpolitisk utvikling

””FraFra institusjon til institusjon til boliggjboliggjøøring ring av av omsorgstjenesteneomsorgstjenestene””

I tillegg kommer I tillegg kommer kravene kravene til universell utforming til universell utforming 
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Hva er problemet?Hva er problemet?

• ”Hjelpeløse” beboere

• Storbrannrisiko

Brannalarmanlegg og sprinkleranlegg Brannalarmanlegg og sprinkleranlegg 
nnøødvendigdvendig

Foto: Norsk brannvernforening – Thor Kr. Adolfsen

Der det er fare for 
mange omkomne

Tverretatlige risikoanalyser må
kontinuerlig gjennomføres



13. september 2007

3

Slokkeeffekten med boligsprinklerSlokkeeffekten med boligsprinkler
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Flere og flere mottar pleieFlere og flere mottar pleie-- og og 
omsorg i opprinnelig hjemomsorg i opprinnelig hjem

Hvordan skal brannsikkerheten ivaretas for de som ikke kan Hvordan skal brannsikkerheten ivaretas for de som ikke kan 
rrøømme / slokke uten assistanse?mme / slokke uten assistanse?

Kan mobile / lett flyttbare Kan mobile / lett flyttbare 
vanntvanntååkeanlegg vkeanlegg væære et re et 
alternativ til boligsprinkling?alternativ til boligsprinkling?

””MulighetsstudieMulighetsstudie”” ved SINTEF NBL a/sved SINTEF NBL a/s
Etter initiativ fra arbeidsgruppen for brannsikkerhet i omsorgsbEtter initiativ fra arbeidsgruppen for brannsikkerhet i omsorgsboligeroliger

Rapport forelå
12 mai 2006
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””MulighetsstudietMulighetsstudiet””
ved SINTEF NBLved SINTEF NBL

Vindu

1). Kjøkken med 
kokeplate

2). Sofa/seng

Dør

3). Møbel

Testrom 25 m2

Effekt av vanntEffekt av vanntååke ble testet mot effekt av boligsprinkler ke ble testet mot effekt av boligsprinkler 

SINTEF SINTEF NBLsNBLs konklusjonerkonklusjoner
Boligsprinkling Boligsprinkling opprettholder opprettholder 
levelige forhold i brannrommet og levelige forhold i brannrommet og 
kan dermed redde livkan dermed redde liv

Et riktig dimensjonert Et riktig dimensjonert 
vanntvanntååkeanleggkeanlegg vil kunne ivareta vil kunne ivareta 
personsikkerheten minst like godt personsikkerheten minst like godt 
som boligsprinklingsom boligsprinkling

De testede vanntDe testede vanntååkeanleggene keanleggene 
har behov for utbedringerhar behov for utbedringer

Kjøkken

Møbel

Sofa

Ventilasjon; Ventilasjon; ååpen og lukket dpen og lukket døørr
Varighet: 15 min fra antenningVarighet: 15 min fra antenning
MMååling av:  ling av:  Temperaturer, Gasskonsentrasjoner, Temperaturer, Gasskonsentrasjoner, 
luftfuktighet, sikt, vanntrykk og vannforbruk, tidluftfuktighet, sikt, vanntrykk og vannforbruk, tid
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ResultaterResultater

Rapporten beskriverRapporten beskriver
Deteksjon og utlDeteksjon og utløøsningsning

COCO--konsentrasjonkonsentrasjon

TemperaturTemperatur

SiktSikt

PPåålitelighetlitelighet

CO konsentrasjon. Ikke over farlige grenser
Temperatur. Ikke over 100 C i 1 – 1, 2 meters høyde
Unntak: overtenning i et par enkelttilfeller pga. utstyrfeil

Røykdetektor

Lett monterbart slokkesystem

Vanntåkedyse

Nyutviklede slokkesystemNyutviklede slokkesystem

Testprosedyre beskrevet av Testprosedyre beskrevet av SINTEF NBL a/s

1 sekund

2 sekunder 3 sekunder
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Overtennt på 2 – 5 

Utfordringen blir at Utfordringen blir at noennoen mmåå::
•• kartlegge personenes evne til kartlegge personenes evne til åå rrøømmemme
•• ssøørge for at slokkeanlegg blir tilgjengeligerge for at slokkeanlegg blir tilgjengelige

Uten slokkeanlegg Med slokkeanlegg

Overtent på 2 – 5 minutter
temperatur opptil 1000 grader C

Begrenser / slokker til trenet 
personell ankommer

Felles utgangspunkt for Felles utgangspunkt for 
produsenter produsenter 
–– For  For  åå konstruere, teste, videreutviklekonstruere, teste, videreutvikle

Gir kunnskap for kjGir kunnskap for kjøøper per 
–– Ved valg av lVed valg av løøsning til beste for beboersning til beste for beboer

Link til publikasjonenLink til publikasjonen

Kan ikke kompensere for svake branntekniske lKan ikke kompensere for svake branntekniske løøsningersninger
Kan ikke erstatte sprinkleranlegg (boligsprinkler)Kan ikke erstatte sprinkleranlegg (boligsprinkler)

Temaveileder Temaveileder 
utarbeidet og utgitt av utarbeidet og utgitt av 

DSBDSB og og RRääddningsverketddningsverket
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MMåålsetting og hovedfunksjonlsetting og hovedfunksjon
Gi livreddende utsettelse av brannforlGi livreddende utsettelse av brannforløøp for person som p for person som 
ikke kan rikke kan røømme uten assistanse fra egen boligmme uten assistanse fra egen bolig

Virketid: Til innsatspersonell kan vVirketid: Til innsatspersonell kan væære i innsatsre i innsats

KjKjøøpers vurderinger:pers vurderinger:

––Utsette brannutviklingen i lenger tid (ved usikker innsatstid)Utsette brannutviklingen i lenger tid (ved usikker innsatstid)

––Slokke i tillegg til Slokke i tillegg til åå begrensebegrense

––Kontrollere brann i personens umiddelbare nKontrollere brann i personens umiddelbare næærhetrhet

Alarm og slokkemiddelAlarm og slokkemiddel
Brann i utvikling (ulmeBrann i utvikling (ulme--/gl/gløødebrann) detekteres med debrann) detekteres med 
rrøøykdetektor med varsel til:ykdetektor med varsel til:

––BeboerenBeboeren

––Personer i nPersoner i nææromrrområådet som kan gripe inndet som kan gripe inn

––DDøøgnbemannet vaktgnbemannet vakt--//nnøødmeldingssentral dmeldingssentral som kan som kan 
alarmere innsatspersonellalarmere innsatspersonell
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Alarm og slokkemiddel Alarm og slokkemiddel forts.forts.

Hurtig og sikker aktivering av slokkemiddelHurtig og sikker aktivering av slokkemiddel

––Mindre tidsforsinkelse kan legges inn for Mindre tidsforsinkelse kan legges inn for åå hindre hindre 
ununøødig utldig utløøsningsning

––Aktivering mAktivering måå likevel skje mens flammehlikevel skje mens flammehøøyden er lavest yden er lavest 
muligmulig

Installasjon i boenhetInstallasjon i boenhet
Helhetsvurdering (ROS analyse) fHelhetsvurdering (ROS analyse) føør installasjonr installasjon
–– Antall rom, brannenergiAntall rom, brannenergi

–– Romgeometri, takhRomgeometri, takhøøyde, volum, gulvflate branncelleinndelingyde, volum, gulvflate branncelleinndeling

–– ÅÅpninger, ventilasjonsforhold, luftbevegelserpninger, ventilasjonsforhold, luftbevegelser

–– Systemets virketid/innsatstid og innsatspersonellet, hSystemets virketid/innsatstid og innsatspersonellet, hååndslokkeutstyrndslokkeutstyr

–– Andre forhold (personen, omgivelsene)Andre forhold (personen, omgivelsene)

Installasjon eller flytting 
uten store tidkrevende inngrep i boligen 
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Forutsetninger for hvert anleggForutsetninger for hvert anlegg
Brukerveiledning og instruksBrukerveiledning og instruks

Kontroll, ettersyn og vedlikehold i driftsfasenKontroll, ettersyn og vedlikehold i driftsfasen

Produsentens dokumentasjonProdusentens dokumentasjon

GjennomfGjennomføørt test ved anerkjent/akkreditert laboratoriumrt test ved anerkjent/akkreditert laboratorium

Beskrevet testprosedyre er basert på SINTEF NBL a/s 
sine erfaringer etter mange fullskala slokkeforsøk

SisteSiste
Arbeid med felles nordisk boligsprinklerveiledning igangsattArbeid med felles nordisk boligsprinklerveiledning igangsatt

Nordiske land Nordiske land øønsker felles veileder for vanntnsker felles veileder for vanntååke i byggke i bygg
–– i omsorgsboliger, hotell, sykehjem, osv. i omsorgsboliger, hotell, sykehjem, osv. 

–– Mer forskning ved SINTEF NBL as aktuelt for bl.a utarbeidelse avMer forskning ved SINTEF NBL as aktuelt for bl.a utarbeidelse av
testmetodetestmetode

Filmsnutt fra VIBRFilmsnutt fra VIBR hoshos www.brannvernforeningen.nowww.brannvernforeningen.no
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Film. Film. 
Lett monterbare slokkesystemLett monterbare slokkesystem

Vestfold interkommunale brannvesen Vestfold interkommunale brannvesen 
i samarbeid med bl.a. Idi samarbeid med bl.a. Idééfagskolen i Tfagskolen i Tøønsbergnsberg


