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Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar

UtfordringerUtfordringer
Brannforebyggende forum, GjBrannforebyggende forum, Gjøøvik 2007vik 2007

Avdelingsleder Kari JensenAvdelingsleder Kari Jensen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hva er et forumHva er et forum
GjensidighetGjensidighet

InformasjonsutvekslingInformasjonsutveksling

Ikke forelesningIkke forelesning

Kan vi gjKan vi gjøøre hverandre gode?re hverandre gode?
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DDøødsbrannerdsbranner

Pleie og omsorgstrengendePleie og omsorgstrengende

Universell utformingUniversell utforming

RRøøykvarslereykvarslere

TilsynTilsyn

HovedutfordringerHovedutfordringer

DDøødsbrannerdsbranner
ØØkning de siste kning de siste åårenerene

Ingen tydelig grunn i branneneIngen tydelig grunn i brannene
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Omkomne i brann hittil i aar. (oppdatert 3 .9.2007)

2006 pr.3.9 2007 pr.3.9
Menn 22 22
Kvinner 18 25
Barn (<16 aar) 4 7
Totalt 44 54

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Omkomne i branner. Brannaarsaker. 2004-2006. (oppdatert 3.9.2007)

Brannaarsak Prosent
Lynnedslag .00
Eksplosjon .54
Annet 1.08
Selvtenning 4.32
Pasatte branner 9.73
Feil bruk av elektrisk utstyr 12.43
Elektrisk arsak 13.51
Ukjent 24.86
Bar ild 30.27

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
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Omkomne i brann. Barn, kvinner, menn. (oppdatert 3.9.2007)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Menn 40 28 35 38 31 45 40 29 40 35 22
Kvinner 23 19 20 12 26 15 15 23 23 25 25
Barn (<16 ar) 5 5 5 5 8 4 1 3 3 4 7
Totalt 68 52 60 55 65 64 56 55 66 64 54

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

RefleksjonerRefleksjoner
DDøødsbranner dsbranner i boliger uten fungerende ri boliger uten fungerende røøykvarsler?ykvarsler?

Usynlig brannverninformasjon?Usynlig brannverninformasjon?

Publikum lei av brannverninformasjon?Publikum lei av brannverninformasjon?

Kan vi finne en annen mKan vi finne en annen mååte te åå mmøøte publikum?te publikum?
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StortingsmeldingerStortingsmeldinger
Stortingsmelding om brann, Stortingsmelding om brann, --nnåå 20082008
–– Brann i boligBrann i bolig

–– Planlegging, byggefase, driftPlanlegging, byggefase, drift

–– Samarbeid med andre etater/departementerSamarbeid med andre etater/departementer
–– Omsorgs og pleietrengende, ansvar, hjelpemidler, produkterOmsorgs og pleietrengende, ansvar, hjelpemidler, produkter

–– Universell utforming, sikkerhetsperspektivet, forskning, EuropaUniversell utforming, sikkerhetsperspektivet, forskning, Europa

Stortingsmelding , nasjonale fokusomrStortingsmelding , nasjonale fokusområåderder
–– Brann, vesentlig henvisning til st.m om brannBrann, vesentlig henvisning til st.m om brann

Hva kan vHva kan væære tilsynre tilsyn
Definisjon fra styrende dokumenter for HMSDefinisjon fra styrende dokumenter for HMS--etateneetatene
–– Kontroll + reaksjonKontroll + reaksjon

MarkedsovervMarkedsovervååking og markedskontrollking og markedskontroll

ØØvelservelser
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Tilsyn som virkemiddelTilsyn som virkemiddel
Definisjon fra styrende dokumenter for HMSDefinisjon fra styrende dokumenter for HMS--etatene:etatene:
–– Kontroll + reaksjonKontroll + reaksjon

MarkedsovervMarkedsovervååking og markedskontrollking og markedskontroll

ØØvelservelser

Benyttes pBenyttes påå de fleste av de fleste av DSBs DSBs forvaltningsomrforvaltningsområåderder
–– BrannBrann-- og eksplosjonsvernog eksplosjonsvern

–– EsikkerhetEsikkerhet

–– Sikkerhet ved produkter og forbrukertjenesterSikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

–– Fylkesmennenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskapFylkesmennenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

–– Departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskapDepartementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Hvordan oppfattes tilsynHvordan oppfattes tilsyn
””TvangskundeneTvangskundene”” opptatt av at tilsynene er omforent og forutsigbare opptatt av at tilsynene er omforent og forutsigbare 
(i forhold til flere myndigheter)(i forhold til flere myndigheter)

–– Samarbeidet mellom HMSSamarbeidet mellom HMS--myndighetene viktigmyndighetene viktig

UtenforstUtenforståående/uavhengig vurdering av tilstand i forhold til HMSende/uavhengig vurdering av tilstand i forhold til HMS--
lovgivningenlovgivningen

De fleste vil oppfatte tilsynet som konstruktivt og i noen grad De fleste vil oppfatte tilsynet som konstruktivt og i noen grad som en som en 
kostnadsfri gjennomgang av HMSkostnadsfri gjennomgang av HMS--status i virksomhetenstatus i virksomheten

–– Ulik avgiftsUlik avgifts-- og gebyrpolitikk i DSB og i forhold til andre myndigheterog gebyrpolitikk i DSB og i forhold til andre myndigheter

Profesjonell opptreden og agering i forhold til tilsynsobjektet Profesjonell opptreden og agering i forhold til tilsynsobjektet helt helt 
avgjavgjøørende for hvordan myndigheten blir oppfattetrende for hvordan myndigheten blir oppfattet
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Veileder i myndighetsutVeileder i myndighetsutøøvelsevelse
GjGjøør det riktig med det samme?r det riktig med det samme?

Har den bidratt til Har den bidratt til åå gjgjøøre dere bedre?re dere bedre?

FFæærre sprre spøørsmrsmåål til DSB?l til DSB?

Forbedringer/Forbedringer/øønskernsker

Resultater av tilsyn Resultater av tilsyn -- eksemplereksempler
Bygningsbranner med mange omkomneBygningsbranner med mange omkomne

KraftnettetKraftnettet

StorulykkesvirksomheterStorulykkesvirksomheter
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Branner Branner –– mange omkomne (>4 pers.)mange omkomne (>4 pers.)
Ingen etter Ingen etter Hotel Caldonien Hotel Caldonien i 1986 (14 omkomne)i 1986 (14 omkomne)

Brannvesenenes tilsyn med sBrannvesenenes tilsyn med sæærskilte brannobjekt viser rskilte brannobjekt viser 
en jevnt en jevnt øøkende gjennomfkende gjennomføøringsgradringsgrad

Brannvesenets gjennomfBrannvesenets gjennomføøring av tilsyn i aring av tilsyn i a--
objektobjekt
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Bygningsbranner Bygningsbranner -- utviklingutvikling
SINTEF NBL har analysert bygningsbranner 1994SINTEF NBL har analysert bygningsbranner 1994--20032003
–– Branner i sBranner i sæærskilte brannobjekter redusert med 25 %rskilte brannobjekter redusert med 25 %

–– Branner i Branner i øøvrige bygninger redusert med 2 %vrige bygninger redusert med 2 %

Fokus pFokus påå ssæærskilte brannobjekter har gitt resultaterrskilte brannobjekter har gitt resultater
–– Tilsyn med objektene har utvilsomt bidratt til detteTilsyn med objektene har utvilsomt bidratt til dette

StorulykkevirksomheterStorulykkevirksomheter
FFåå ulykker i Norge seneste ulykker i Norge seneste åårr
–– Kan skapes et inntrykk av at ulykker ikke kan skjeKan skapes et inntrykk av at ulykker ikke kan skje

–– Store energimengder Store energimengder -- mmåå holdes under betryggende styringholdes under betryggende styring

Tilsyn et viktig virkemiddel for at virksomheten skal forbli Tilsyn et viktig virkemiddel for at virksomheten skal forbli 
skjerpet og pskjerpet og påå ttåå hevhev
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StStøørre industribranner i Norgerre industribranner i Norge

Ingen omkomneIngen omkomne

150 MNOK150 MNOK

Sprekk i Sprekk i 

smeltedigelsmeltedigel

TyssedalTyssedal

IlmenittsmelteverkIlmenittsmelteverk

19881988

Ingen omkomneIngen omkomne

500 MNOK500 MNOK

RRøørbruddrbruddHydro Hydro RafnesRafnes

VCMVCM--fabrikkfabrikk

19881988

To omkomneTo omkomne

115 MNOK115 MNOK

HydrogenlekkasjeHydrogenlekkasjeHydro PorsgrunnHydro Porsgrunn

AmmoniakkfabrikkAmmoniakkfabrikk

19851985

Seks omkomneSeks omkomne

>200 MNOK>200 MNOK

VentilsviktVentilsviktJotun SandefjordJotun Sandefjord

MalingsfabrikkMalingsfabrikk

19761976

Ingen omkomneIngen omkomne

50 MNOK50 MNOK

PumpehavariPumpehavariRafinorRafinor MongstadMongstad

RaffineriRaffineri

19751975

TapTapPrimPrimæær r åårsakrsakStedStedÅÅrr

StorulykkepotensialetStorulykkepotensialet eksisterer!eksisterer!
Houston Chemical 
Complex
Phillips Petroleum 
Company
23. oktober 1989

Tap: 23 omkomne

1,3 mrd US dollar

Primær
årsak: Brudd på prosedyrer
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RegelendringerRegelendringer
Ny planNy plan-- og bygningslovog bygningslov

RegelverksprosjektRegelverksprosjekt
–– BrukerforskriftBrukerforskrift

–– VirksomhetsforskriftVirksomhetsforskrift

–– AnnetAnnet

–– Egen evaluering av Egen evaluering av ForebyggendeforskriftenForebyggendeforskriften
–– Brannvernleder, Brannvernleder, 

Myndighetenes oppfMyndighetenes oppføølging av tilsynlging av tilsyn
Viktig av flere grunner Viktig av flere grunner åå fføølge opp tilsyn i etterkantlge opp tilsyn i etterkant

–– Avvik skal lukkes for Avvik skal lukkes for åå bedre HMSbedre HMS--standard i virksomhetenstandard i virksomheten

–– SeriSeriøøsitet av tilsynet og hvordan myndigheten blir oppfattetsitet av tilsynet og hvordan myndigheten blir oppfattet

Etter ulykker er media raskt opptatt av ansvarsforhold Etter ulykker er media raskt opptatt av ansvarsforhold 

–– Hvem har Hvem har ””skyldaskylda””

Inntrykk av at det pekes raskere mot relevant myndighet enn tidlInntrykk av at det pekes raskere mot relevant myndighet enn tidligereigere

–– Viktig Viktig åå dokumentere oppfdokumentere oppføølging av tilsyn og at myndigheten har gjort det lging av tilsyn og at myndigheten har gjort det 
som er forventetsom er forventet

Kritisk i forhold til omdKritisk i forhold til omdøømmemme
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Brann Brann -- ElEl
Endringer i elEndringer i el--fokusfokus
–– Fra berFra berøøring til brannring til brann

–– MarkedskontrollMarkedskontroll

–– Brannsikkerhetskrav, Brannsikkerhetskrav, --komfyrvaktkomfyrvakt

–– HallingdalsprosjektetHallingdalsprosjektet
–– Felles tilsyn i boligFelles tilsyn i bolig

–– Kritisk suksessfaktor: kompetanseKritisk suksessfaktor: kompetanse

RRøøykvarslereykvarslere
Standard for rStandard for røøykvarslere vedtattykvarslere vedtatt

Overgangsordning til 01.08.08Overgangsordning til 01.08.08

Nasjonal godkjenningsordning mNasjonal godkjenningsordning måå fases utfases ut

Informasjon til importInformasjon til importøører, grossister, produsenterrer, grossister, produsenter

Informasjon til allmennhetenInformasjon til allmennheten

Ny ordning med markedskontroll (BE er myndighet)Ny ordning med markedskontroll (BE er myndighet)
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ProduktanbefalingerProduktanbefalinger
Kan stKan støøtte konsept/ideertte konsept/ideer

Anbefaler ikke produktAnbefaler ikke produkt

Holder oss gjerne orientertHolder oss gjerne orientert


