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Utallige hotellbranner i løpet av de siste årene viser at 
brann representerer en alvorlig  trussel mot personal og 
gjesters liv og helse samt overnattingssteders eksistens.
I henhold til en rapport fra EU-kommisjonen, utgitt i juni 
2001, har EU-rådets anbefaling 86/666/EEC, ikke hatt den 
ønskede effekt
Særlig har sikkerhetsopplæring av hotellpersonalet vært 
utilstrekkelig
Det er en realitet at sikkerhetskonsept og tekniske 
sikkerhetstiltak ikke blir forstått. Særlig blir rømningsveier 
gjort ubrukelige på grunn av uoppmerksomhet og 
likegyldighet.
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Anbefalingene anerkjenner at kunder og hotellpersonale har 
rett til beskyttelse mot brann i hoteller 
Hovedmålet, i eksisterende hotell, er å: 
– redusere sannsynligheten for branntilløp 
– forebygge brann- og røykspredning 
– sikre at tilstedeværende kan evakueres trygt 
– sørge for nødetatenes innsatsmulighet 

Til slutt angir anbefalingene at 
– det er avgjørende for en virksomhets kontinuitet at minimum 

anbefalte sikkerhetsnivå er oppfylt  
– at hoteller gjennomgår regelmessige inspeksjoner

EU-rådets anbefalinger 86/ 666/ EEC om 
brannsikkerhet i eksiterende hotell:
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PROJEKTPARTNERE:
– BFBU - Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz (AT)
– APTB  - Asociacíon Profesional de Técnicos de Bomberos de España (ES)
– CDT - Centro de Desarrollo Turístico (ES)
– CAFO - Czech Association of Fire Service Officers (CZ)
– CFOA  - Chief Fire Officer's Association (IE)
– DIV - DIRSTAT Ingegneri Vigilfuoco (IT)
– EAPS - ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΑ∆ΟΣ (EL)
– Gasilska brigada Ljubljana                                                      (Sl)
– Merseyside Fire Service                                                   (UK)
– NBLF - Norsk Brannbefals Landsforbund                                 (NO) 
– ESMG                                                            (DE) 
– Feuerwehr Aachen                                                         (DE)
– Universität zu Köln, Philosophische Fakultät, Pädagogisches Seminar, 

Pädagogische Psychologie (DE)
– vfdb –German Fire Protection Association (DE)

SafeHotel
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Hovedmål:
– Å heve brannsikkerheten i eksisterende hotell 

Delmål: 
– Utarbeide og distribuere en interaktiv CD-rom for opplæring 

av hotellpersonell, som et supplement til deres spesifikke 
fagopplæring 

– Utarbeide og distribuere en test i brannsikkerhet for 
hotellpersonell

– Kvalitetsmerking for frivillig brannsikkerhetsklassifisering av 
hotell i Europa

– Utarbeide og distribuere en brukervennlig sjekkliste for å
kontrollere overensstemmelse med EU-rådets anbefalinger

– som arbeidsverktøy for hotelledelse 
– som manual for opplæring av teknisk 

sikkerhetspersonell i hoteller

SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086
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Hotel "Royal Jomtien", Pattaya, Thailand
92 døde, 64 skadde

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Sheraton Heliopolis Kairo

18 døde 70 skadde
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Hotel Polen, Amsterdam, Nederland
33 døde, 46 skadde
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Hotelleiere påpeker at det nesten umulig å sikre opplæring 
av personale med tradisjonelle kurs på en kostnadseffektiv 
måte, på grunn av høy utskiftning av personell 
Prosjektet skal avhjelpe dette problemet ved hjelp av en CD
hvor denne opplæringen kan gjennomføres på hotellet, i 
arbeidstiden - også om natten - og derved så godt som uten 
ekstra kostnader

SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086
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Hotellpersonalet skal:
– kjenne hotellets sikkerhetskonsept bestående av 

tekniske og organisatoriske tiltak
– kunne identifisere hotellets tekniske sikkerhetstiltak og 

forklare deres funksjon
– lære riktig opptreden i daglig virksomhet og ved brann
– kunne iverksette riktige tiltak ved brann for å

minimalisere skade, spesielt for gjestene

SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086
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Hovedmålet er å:
– lage et brukervennlig, effektivt, raskt og billig verktøy for 

egenopplæring for hotellpersonale i Europa
• for å forbedre hotellpersonalets :

– årvåkenhet for brannsikring
– innsatsevne

SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086
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SafeHotel - CD- GrunnkursAnsatte

Konvensjonelle kurs- Spesialkurs
- Grunnkurs

Ansatte med spesielle
sikkerhetsoppgaver

Konvensjonelle kurs- Videregående kurs
- Spesialkurs
- Grunnkurs

Sikkerhetsrådgiver

Konvensjonelle kurs- Brannsikkerhetskurs
for daglig leder

- Spesialkurs
- Grunnkurs

Daglig leder

Nødvendige kursPersonnell

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

SAFEHOTEL - CD
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SafeHotel- Sjekkliste 

for utstedelse av kvalitetsmerke for 
brannsikkerhet i hotell
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MÅL:
Sikre ensartede kontrollkriterier for brannsikkerhet i 
hele hotell-Europa
Utarbeide sjekkliste basert på EU-rådets oppdaterte 
anbefalinger for brannsikkerhet i eksisterende hotell
Registrere alle relevant funn oppdaget under kontroll 
av hoteller
Muliggjøre tildeling av kvalitetsmerke, dersom 
minimumskrav, eller mer enn minimumskrav i hht EU-
rådets anbefalinger, er oppnådd  
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Sjekkliste 2
Konstruksjoner 

 
 
 

Hotell:____________________________________________________ 
 

  I orden Bygningskomponenter 
Må sjekkes detaljert hvis ikke nevnt i risikovurderingen 

© Ja Nei Ikke 
krav 

2.01 Brannmotstand i bærende konstruksjoner av tilfredsstillende kvalitet     
2.02 Brannmotstand i etasjeskiller av tilfredsstillende kvalitet     
2.03 Brannmotstand i trappesjakt av tilfredsstillende kvalitet     
2.04 Brannmotstand i skillende konstruksjoner av tilfredsstillende kvalitet      
2.05 Branncelleinndeling sørger for barriere mot brann- og røykspredning     

 
  I orden Rømningsveier © Ja Nei Ikke 

krav 
2.06 Lukkede trapperom ©    
2.07 Trapperomsdører av tilfredsstillende kvalitet ©    
2.08 Dører fra kjeller til trapperom av tilfredsstillende kvalitet     
2.09 Dører mellom sengerom og rømningsveier av tilfredsstillende kvalitet ©    

2.10 Dører mellom områder som representerer særskilt brannfare og 
rømningsveier av tilfredsstillende kvalitet 

©    

2.11 Takvindu eller annet vindu som kan brukes til røykventilasjon i øvre del 
av trapperom 

©    

 
  I orden Kledning og overflater © Ja Nei Ikke 

krav 
2.12 Kledning og overflater av tilfredstillende kvalitet     

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Sjekklister

Dato, hotell, navn på
inspektøren
“Ja”, “Nei, “Ikke krav”- felt
Tilleggsinformasjon
Mulig kompensasjon ©
Signatur

Sjekkliste 2 
Konstruksjoner 

 
 
 

Hotell:____________________________________________________ 
 

  I orden Bygningskomponenter 
Må sjekkes detaljert hvis ikke nevnt i risikovurderingen 

© Ja Nei Ikke 
krav

2.01 Brannmotstand i bærende konstruksjoner av tilfredsstillende kvalitet     
2.02 Brannmotstand i etasjeskiller av tilfredsstillende kvalitet     
2.03 Brannmotstand i trappesjakt av tilfredsstillende kvalitet     
2.04 Brannmotstand i skillende konstruksjoner av tilfredsstillende kvalitet      
2.05 Branncelleinndeling sørger for barriere mot brann- og røykspredning     

 
  I orden Rømningsveier © Ja Nei Ikke 

krav
2.06 Lukkede trapperom ©    
2.07 Trapperomsdører av tilfredsstillende kvalitet ©    
2.08 Dører fra kjeller til trapperom av tilfredsstillende kvalitet     
2.09 Dører mellom sengerom og rømningsveier av tilfredsstillende kvalitet ©    

2.10 Dører mellom områder som representerer særskilt brannfare og 
rømningsveier av tilfredsstillende kvalitet 

©    

2.11 Takvindu eller annet vindu som kan brukes til røykventilasjon i øvre del 
av trapperom 

©    

 
  I orden Kledning og overflater © Ja Nei Ikke 

krav
2.12 Kledning og overflater av tilfredstillende kvalitet     

 

Tilleggskommentarer: 
 

Dato: Navn: 
 
 

signatur: Side: Av totalt 
antall 
sider: 
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Sjekklister

Tilleggsinformasjon
Mulig kompensasjon ©

Sjekkliste 2 
Konstruksjoner 

 
 

Hotell:____________________________________________________ 

 Tilleggsinformasjon 
Pkt. Informasjon 

Merknad: Klassifisering av brannmotstand i henhold til tidligere nasjonale testmetoder aksepteres i hotell som er bygd før 
dato for harmoniserte testmetoder (R, E, I) 

2.01 I bygninger med inntil tre etasjer over terreng må bærende konstruksjoner ha en brannmotstand (R) på minst 30 minutter 
(R 30). Kravet gjelder ikke bygninger i en etasje uten kjeller. 
I bygninger med mer enn tre etasjer over terreng må bærende konstruksjoner ha en brannmotstand (R) på minst 60 minutter 
(R 60). 

2.02 I bygninger med inntil tre etasjer over terreng må etasjeskiller ha en brannmotstand (REI) på minst 30 minutter 
(REI 30). I bygninger med mer enn tre etasjer over terreng må etasjeskiller ha en brannmotstand (REI) på minst 60 minutter 
(REI 60). 

2.03 Trapperomsvegger må ha en brannmotstand (REI) på minst 30 minutter (REI 30). 
Beskyttelse av trapperom forbeholdt personale skal være basert på de samme prinsipper som trapperom for publikum. 

2.04 Generelt skal vegger fra gulv til tak, som skiller sengerom fra rømningsveier ha en brannmotstand (REI) på minst 30 minutter 
(REI 30). 
Generelt skal branncellebegrensende konstruksjoner (gulv, vegger fra gulv til tak, tak) mellom sengerom og rømningsveier 
fra områder med spesiell brannfare (f. eks fyrrom, kjøkken, vaskeri) ha en brannmotstand (REI) på minst 60 minutter 
(REI 60). 

2.05 Branncelleinndelingen skal sørge for en adekvat barriere mot spredning av brann og røyk for å holde rømningsveiene 
tilgjengelige og brukbare i tilstrekkelige lang tid.    

2.06 Generelt skal trapperom i eksisterende hotell med mer enn to etasjer over terreng være lukket (ikke interntrapper). 
2.07 Trapperomsdører skal ha en brannmotstand (EI) på minst 30 minutter (EI 30), skal ha selvlukkere og skal ha hensiktsmessig 

merking med at de må holdes lukket. 
2.08 Hvis samme trapperom leder til både etasjer for publikum og til kjeller, skal den være lukket med vegger og dør mot kjeller.  
2.09 Dører mellom sengerom og rømningsveier må ha en brannmotstand (EI) på minst 15 minutter (EI15). 
2.10 Dører mellom områder som representerer særskilt brannfare og rømningsveier (f. eks fyrrom, kjøkken, vaskeri) må ha en 

brannmotstand (EI) på minst 60 minutter (EI 60) med selvlukkende dører og være hensiktsmessig merket med at de må 
holdes lukket (2.5.2.) 

2.11 I øverste del av hvert trapperom må det være et takvindu eller et annet vindu på ca 1 m2 som hvis det ikke er enkelt 
tilgjengelig må kunne åpnes fra inngangsplan (2.4.3.) 

2.12 Innvendig kledning og overflater må ikke utgjøre en særskilt risiko ved å bidra til å spre brann eller røyk. Utførelsen må være 
i henhold til EN1021 – del 1 og 2 
Disse krav gjelder spesielt for bygningsdeler som 

• rømningsveier, spesielt korridorer, trapperom og åpne områder som vestibyler, 
• publikumsområder og spesielt områder for hotellgjester (med unntak av hotellrom)  

Kravet gjelder særlig 
• gulv 
• kledning og overflater på vegger 
• kledning og overflater i tak 

 

©  
Mulig kompensasjon 
Pkt. Kompensasjon 
2.01- 
2.05 

En skriftlig vurdering av brannrisiko signert av ansvarshavende person. Generelt må brannrisikoen vurderes i hvert enkelt 
tilfelle i henhold til minimumskrav til brannmotstand i bygningskomponentene. 

2.08 Samtlige trapperomsdører må være selvlukkende (C), røyktette (Sm) dører som er hensiktsmessig merket med at de må 
holdes lukket og alle sengromsdører må være selvlukkende. 

2.10 Kompakte dører kan aksepteres uten REI 15 godkjenning 
2.11 (Hvis tillatt i nasjonal foreskrift): REI 30 CSm (selvlukkende, røyktette) dører 

2.12 Ikke krav om hvis trapperommet er trykksatt eller er utstyrt med automatisk røykevakueringssystem eller har selvlukkende, 
røyktette dører. 

 

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

1.01 Rømningsveier og utganger leder til det fri eller til sikkert sted



12

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Sjekklister

Tilleggsinformasjon

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

1.01 Rømningsveier må lede til det fri eller til et sikkert sted så
direkte som mulig. Alle personer i alle deler av hotellet må ved fare 
kunne rømme så sikkert som mulig. 
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Sjekklister
Mulig kompensasjon ©

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

1.01 En rømningsvei kan gå via resepsjon/lobby hvis denne er 
sprinklet, utstyrt med røykdeteksjon og det er minst en annen 
rømningsvei som leder direkte til det fri. 
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Sjekklister

Sjekkliste for et høyere nivå av brannsikkerhet
– Sjekkliste E, inneholder definerte sikkerhetsmål basert 

på
• Sprinklersystem
• Spesielt opplært personell med ansvar for 

brannforebygging
• Brannforebyggende tiltak
• Sikker søppelhåndtering
• Ikke-røyking regler følges

• mm.

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

E.03 Hele hotellet dekket av automatisk røykdeteksjons- og 
alarmeringssystem - 110 poeng

E.04 Vedlikehold av brannalarmsystem/brannalarmanlegget
- 0 poeng
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SafeHotel
Gjennomføring:

Bruke det frie markeds mekanisme som "beste kvalitet 
selger" i stedet for "pålagte kontroller", som tilsynelatende ikke 
resulterer i økt brannsikkerhet 
En meget suksessfull metode - som allerede er innarbeidet - er 
tildeling av stjerner i henhold til den komfort man kan forvente i 
et hotell

***

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Man kan gjøre det samme med referanse til brannsikkerhet
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SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086

Man kan gjøre det samme med hensyn til brannsikkerhet 
Hvis et sikkerhetsnivå er oppnådd kan hotellet tildeles et 
merke som kan benyttes i markedsføring på samme måten 
som stjerner (kvalitetsmerking) 

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Kvalitetsmerke
Kjernekrav

Hotellet tilfredsstiller EU-rådets anbefalinger 86/ 666/ EEC 
Fulldekkende automatisk brannalarmanlegg basert på
røykdeteksjon
Brannsikkerhetsansvarlig i hht nasjonal standard / særskilt 
praktisk opplæring i brannforebygging med repetisjon hvert 5 
år 
Ansatte med særskilte brannsikkerhetsoppgaver (inklusiv
ansatte til stede om natten) har gjennomført særskilt 
opplæring i brannforebygging 
Alle ansatte skal gjennomføre brannvernopplæring årlig
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SafeHotel Pilot – April 2006

Mike Kirby –
Merseyside Fire & Rescue Service 
United Kingdom
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Resultat uten øvelser

The AachenThe Green Lodge

The Hilton

The Holiday Inn

The Leasowe Castle

The Packet Steamer 
/ Premier Travel Inn
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Resultat med øvelser

The AachenThe Green Lodge

The Hilton

The Holiday Inn

The Leasowe Castle

The Packet Steamer 
/ Premier Travel Inn

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

Konklusjoner:
SafeHotel sjekklister er enkle å bruke

‘Øvelser’ er viktig

Hotellbransjen vil ha nytte av tiltaket
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Første europeiske 
hotell med 
utmerkelse

Er et norsk 
hotell

Leonardo D/03/B/F/PP-146 086

SafeHotel i Norge

Planlagt fremdriftsplan
– Presentasjon på landsrådsmøtet til NBLF

• Slutten av november 2007
– Gjennomgang av retningslinjer for SafeHotel

» En deling mellom NBLF, kretslag og kontrollør
– Påmelding for opplæring av kontrollører

• Begynnelsen av januar 2008
– Krav til kontrollører

» Medlem av NBLF
» Forbyggende erfaring
» Dimensjoneringsforskriftens krav til tilsynspersonell
» Ikke gjennomføre kontroller i eget myndighetsområde

– Presentasjon av SafeHotel for bransjen
• Midten av januar 2008

– Prøve å få innpass i forbindelse med reiselivsmessen
– Første kurs for kontrollører

• Februar 2008
– Gjennomføres som 1-dagskurs i området Gardermoen - Oslo
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Takk for oppmerksomheten…
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SafeHotel
Leonardo Project D/03/B/F/PP-146 086

www.safehotel.org


