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VEDR. HJELPEMIDLER KNYTTET TIL MULIG BRANN I BOLIG/LEILIGHET  
BOLIGSPRINKLING FOR RISIKOGRUPPER 
 
Stortingsmelding 41 hadde som målsetning at antall omkomne i brann i perioden 2001 – 2006 
skulle reduseres fra ett gjennomsnitt på i underkant av 60 ned mot 50 per år i løpet av 
perioden. Dette målet er ikke nådd. Fagmiljøet har lenge vært klar over at vi har noen 
spesifikke risikogrupper som det må satses på for å kunne redusere antall omkomne i branner.  
 
I 1990 ble stilt krav om røykvarslere i alle boliger i Norge. Et vellykket tiltak ved at nesten 
samtlige boliger har installert røykvarsler, de fleste fungerer og antallet omkomne i branner 
har gått ned. At antallet omkomne ikke har gått mer ned enn 10 - 15 % de 10 første årene 
kravet var gjeldende, skyldes en økning i de største risikogruppene. Det kan se ut til at 
røykvarslere i alle boliger har medført at antallet omkomne utenfor risikogruppene har nådd et 
akseptabelt lavt nivå. 
 
Risikogruppene 
 
Dersom antallet omkomne skal kunne reduseres ytterligere, må med andre ord andre tiltak 
iverksettes direkte overfor de største risikogruppene. Så vel ny som eldre statistikk, så vel 
norske som utenlandske rapporter viser at for den voksne delen av befolkningen har vi 5 
tydelige risikogrupper for å omkomme i brann: 

 eldre, dvs. personer over normal pensjonsalder 
 fysisk handikappede 
 psykisk handikappede 
 personer med suicidal atferd 
 berusede eller personer med rusmiddelproblem 

 
Den aller største risikogruppen er personer som faller innenfor to eller flere av disse 
kategoriene, eksempelvis eldre med fysiske handikap. 
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Brannfaglige forhold 
 
En vanlig brannutvikling i et ordinært rom medfører akutt fare for å omkomme 3-5 minutter 
etter antennelse. Årsaken til at de nevnte risikogruppene er særskilt utsatt, er at de i en 
brannsituasjon enten ikke makter å ta seg ut ved egen hjelp i tide og/ eller at de reagerer for 
seint på faresignalene. 
 
 
Regelverket og realiteter 
 
Det opprinnelige branntekniske regelverket baserer seg på at beboeren selv er ansvarlig for 
egen sikkerhet og forutsetningsvis er i stand til å ta seg ut ved egen hjelp. Regelverket 
inneholder derfor et skarpt skille mellom kravene til ordinære boliger og institusjoner. På en 
institusjon skal sikkerheten være gjennomgående høyere fordi man der ikke alene har 
ansvaret for sin sikkerhet. 
 
Den åpne eldreomsorgen og ønsket om å integrere funksjonshemmede i det ordinære 
samfunnet har medført at tilstanden til mange som i dag bor i ordinære boliger, er slik som det 
branntekniske regelverket forutsetter skal bo på en institusjon. 
 
Våre sentrale myndigheter har de siste par årene gjort forsøk på å tette igjen disse 
regelverkshull, ved å stille skjerpede krav til omsorgsboliger, der beboerne har et visst tilsyn 
og behov for assistert rømning. Dersom denne typen ”boliger” er bygget brannteknisk for 
svake er det mest nærliggende tiltaket å utstyre dem med automatisk slokkeanlegg, hvor 
såkalt boligsprinkler er det mest praktiske. 
 
Etter at åpen eldreomsorg og integrering av funksjonshemmede ble den førende politikk, har 
diskusjonen om definisjon av ”bolig” vært intensiv. Mang en kommune drevet 
definisjonsakrobatikk for å slippe branntekniske krav utover det som stilles til boliger av 
kostnadsmessige grunner. Definisjonen av bolig er brannteknisk uinteressant. Det er 
beboernes tilstand i forhold til boligens branntekniske standard som er interessant.  
 
Dersom risikoen for å omkomme i brann skal være den samme for en beboer i de nevnte 
risikogruppene, som for annen beboer, i en ordinær bolig, må den tileggssikres. 
 
 
Boligsprinkling som tiltak 
 
Boligsprinkling er et meget effektivt tiltak mot brann, som ikke bare sørger for å begrense 
brannens størrelse men som oftest vil utløses så tidlig at personer i samme rom vil overleve. 
De færreste boliger har en brannteknisk standard på høyde med en institusjon, og 
boligsprinkling er det mest kost/ nytte-effektive tiltaket for å høyne brannsikkerheten. 
 
 
Boligsprinkler bør betraktes som et hjelpemiddel 
 
Målet om reduksjon i antall omkomne i branner er formulert i Stortingsmelding nr. 41 (2000-
2001). Når det offentlige yter tilskudd eller utstyr til fysisk handicappede med den klare 
målsetting at de skal kunne bli boende hjemme, uten samtidig å yte tilsvarende for å sørge for 
at de overlever et branntilløp, er det egentlig et brudd på denne målsetting. 
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Hjelpemiddelsentralen går allerede inn med kompenserende tiltak som følge av reduksjon i 
funksjonsnivå hos brukere. Innenfor fareområdet brann tilbys for eksempel hjelpemidler for å 
forebygge branntilløp (tidsbryter på elektrisk utstyr, svært strenge krav m.h.p. kontroll og 
tilsyn med elektromedisinsk utstyr) og utstyr for å varsle brann for brukere med ulike 
funksjonsnedsettelser (hørsel, syn). Hjelpemiddelsentralen har derimot ikke et tilbud for å 
begrense/dempe konsekvensen ved brann. Her kan det tenkes ulike tilbud for eksempel 
hjelpemidler for assistert rømming eller sprinkling for å slukke brannen. 
 
Når personer får installert heis for å kunne komme seg fra en etasje til en annen i sin egen 
bolig, har de rent faktisk så dårlig mobilitet at det ikke er i stand til å bringe seg selv i 
sikkerhet. Tilsvarende for mange personer som er avhengig av rullestol eller andre 
hjelpemidler for å kunne bevege seg. 
 
 
Regjeringsinitiativ 
 
NBLF var derfor særs godt fornøyd med at statssekretær Terje Moland Pedersen i sitt innlegg 
på årets Brannvernkonferanse i Bergen den 8. mai 2006, poengterte at regjeringen ville 
vurdere å fremme forslag om at mobile vannbaserte automatiske slokkeanlegg skal tildeles fra 
Hjelpemiddelsentralene og trygdefinansieres. Likeledes var det meget positivt at 
Justisministeren selv nevnte disse problemstillingene på årets Brannsjefkonferanse på Hamar 
10. juni. 
 
NBLF retter derfor denne henvendelsen til Justisminsteren som vår øverste 
brannvernansvarlige med den oppfordring å ikke bruke tid på å vurdere dette, men sørge for 
at det blir fattet vedtak umiddelbart. 
 
NBLF er dog av den oppfatning at ordinære, fastmontert boligsprinkling bør behandles på 
samme måte som mobile systemer, rett og slett fordi den aktuelle boligen da blir sikret for en 
billig penge en gang for alle. 
 
 
Konklusjon 
 
NBLF tilrår at dersom det offentlige yter tilskudd eller anskaffer hjelpemidler til personer 
som i en brannsituasjon har behov for assistert rømning, skal boligen samtidig utstyres med et 
boligsprinkleranlegg eller et mobilt automatisk slokkesystem. 
 
 
 

Vennlig hilsen 
_____________ 
Guttorm Liebe 
Leder NBLF 


