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Brannstatistikk 2017

I 2017 omkom 25 personer i brann (14 menn og 11 kvinner). 
Laveste antallet siden DSB startet å registrere omkomne i 1979. 

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og 
rusavhengige er spesielt utsatt. 
Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann 
er i disse gruppene. 

Skadde i brann
Etter brann- og redningsvesenets vurdering ble 472 personer fysisk 
skadet i bygningsbranner i 2017. 21 av disse ble alvorlig skadet. 
Menn er overrepresentert med 305 av de skadde.
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Brannstatistikk/årsaker

Brann- og redningsvesenet rykket ut til 8 756 branner i 2017

• Brann i bygning: 35 prosent
• Skogbranner og branner i gress og kratt: 12 prosent
• Brann i skorstein: 13 prosent
• Brann i kjøretøy: 13 prosent
• Brann i søppelkasse/-container: 9 prosent
• Brann i båt/skip: 1 prosent
• Andre branner: 17 prosent
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Komfyrbranner topper statistikken

I hvilke rom starter brannene?
• I 2017 startet hele 58 prosent av alle 

boligbranner på kjøkkenet. I 
blokkleiligheter startet drøyt 75 prosent 
av alle branner på kjøkkenet. Stua er 
det nest mest brannfarlige rommet 
med ni prosent.

Komfyrbranner
• Hele 47 prosent av brann- og 

redningsvesenets utrykninger i 2017 
skyldtes komfyrbranner hjemme hos 
folk. 

• De rykket i fjor ut til 3 339 branner i 
private hjem, hele 1 562 av disse var 
branner eller branntilløp på komfyren. 
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Én enkel komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. 
Oslo er det fylket med klart flest komfyrbranner per innbygger. 

I hvilke type boliger brenner det?
I følge Statistisk sentralbyrå bor 60 prosent av befolkningen i Norge i 
eneboliger. 
• Branner i enebolig stod i 2017 for 40 prosent av boligbrannene. 
• Brann i boligblokker er overrepresentert. 16,7 prosent av 

befolkningen bor i boligblokk, mens de stod for 35 prosent av 
brannene. 

Brannstatistikk/Brannårsaker
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Brannårsaker
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Kilde DSB



Brannårsaker – dette er alltid en risiko
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Hvorfor ble brannen så stor?

• Dårlige brannskiller/dører
• Manglende brannvarsling/sprinkling
• Manglende kunnskap/fokus på 

brannforebygging og risiko
• Lite fokus på 

kontroll/ettersyn/vedlikehold
• Store useksjonerte arealer

ROT og ikke fokus på SOT
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Kosekroken



Typiske eksempler……
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Utette gjennomføringer og 

vegger som ikke er forskriftsmessig utført

Tilfeldig lagring av 

brannfarlige gasser og væsker

Mangler brannceller



Eiers plikter - Forskrift om brannforebygging (FOB)
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Kapittel 2 - Forebyggende plikter for eier av byggverk

§§§§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk
Eier skal:
• Kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget de eier.
• Ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i 

byggverket som skal oppdage brann eller begrense 
konsekvensene av brann.

• Gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene 
som gjelder for bygget.

Er det flere som har rett til å bruke bygget, skal eieren sikre at all 
bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.



Forutsetning til bygget

Eieren skal vite om, ha en forståelse, og kjenne til 
forutsetningene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.
Brannkonseptet (prosjekteringen) med tilhørende tegninger skal beskrive 
forutsetninger og begrensninger til f.eks. materialer og utstyr som:

• Brannmotstand på bærende konstruksjoner og brannskiller.
• Maksimalt antall personer som kan oppholde seg i bygget i forhold til 

dimensjonering og utforming av rømningsveiene.
• Etablering/plassering av brannskiller (vises på branntegninger).
• Andre begrensninger som maksimal brannbelastning og 

lagringshøyde av varer (prosjektering av sprinkler) etc.
• Hvilken bruk bygget er prosjektert som.



Byggets forutsetninger

Endringer i disse forutsetningene kan redusere brannsikkerheten:
• Å ta bort eller endre plasseringen, eller ta hull i en 

branncellebegrensende vegg kan føre til raskere spredning av brann. 
• Berører også ofte forutsetningen/dekningsområdet til 

brannalarmanlegget/sprinkleranlegget.
• Overskridelse av tillatt antall personer i en branncelle kan ha stor 

betydning for rømningstiden.
Det er derfor et grunnleggende krav at eier kjenner bygget sitt, og at 
brukeren blir gjort kjent med hvilke forutsetninger og begrensninger som 
gjelder. 
Endringer i de branntekniske forutsetningene i et bygg vil ofte utløse krav 
om søknad om for eksempel bruksendring etter Plan- og bygningsloven.



Hvem har ansvaret?

Å kjenne til og formidle forutsetningene?
• Det er eieren som har ansvaret for å gjøre seg kjent med og 

formidle opplysningene til bruker om brannsikkerheten i bygget de 
eier. 

• Brukeren har ingen plikter etter denne bestemmelsen, men er 
mottaker av informasjonen fra eier, og må forholde seg til det. 
(Brukerens plikter – beskrevet i forskriftens kapittel 3).

Alle bygningseiere må som et minimum gjøre seg kjent med:
• Tillatelsene til bygget etter plan- og bygningsloven.
• De prosjekterte forutsetningene og begrensningene, hva bygget 

er godkjent brukt til, og eventuelle begrensninger i bruken 
(brannkonseptet).



Eierens dokumentasjon - etablerte bygg

Eier må dokumentere den faktiske tilstanden i bygget sitt. 
• Kontroll, ettersyn og vedlikehold.
• Kontroll og servicerapporter.
• Samordning med bruker.

Hva med hvis det ikke finnes dokumentasjonen som:
Brannkonsept/brannstrategi/prosjektering.
Branntekniske plantegninger på bygget. 
Brannteknisk tilstandsrapport.
Branntekniske vurderinger og analyser hvis det er gjort 
endringer (bruksendringer, bygningsmessige endringer ).



Da kan det være lurt å begynne i riktig ende.

1. Tilstandsrapport for å se at bygget brukes i henhold til tiltenkt bruk.
2. Rømningsveier er i henhold til krav (bredder og antall).
3. Riktig oppdeling av brannceller, og om vegger er satt opp av riktige 

materialer.
4. Riktig klasse på dører og er det selvlukker  der dette er et krav.
5. Er branntekniske installasjoner  installert i henhold til krav.
6. Etablering av branntekniske plantegninger.

Dokumentasjon etablerte bygg– Eiers 
ansvar
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Dokumentasjon - Nye bygg

For nye bygg skal eier senest ved søknad om ferdigattest ha fått overlevert 
FDV dokumentasjon på:

• Hvordan forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske 
installasjoner og anlegg skal utføres når bygget tas i bruk. Dette fremgår 
av byggteknisk forskrift § 4-1 første ledd og byggesaksforskriften. 

• Detaljprosjektering på f.eks brannalarmanlegg (alarmorganisering), 
sprinkleranlegg, ledesystem osv.

• Branntekniske tegninger, evakueringsplaner, rømningsplaner, 
situasjonskart. Denne dokumentasjon plikter eier å gjøre seg kjent med.

Eier bør også gjøre seg kjent med andre dokumenter som har 
betydning for brannsikkerheten, for eksempel tilsynsrapporter 
fra brannvesenet og el-tilsyn og evt. andre myndigheter.



Samordning eier og bruker
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Samordning av bruk vil for eksempel være aktuelt i bygg der det er flere 
ulike leietakere, og i bygg der eier ikke er bruker av bygget selv. 

Eieren må blant annet samordne bruken slik at byggets forutsetninger til 
blant annet maksimal brannbelastning og fremkommelighet i 
rømningsveier blir opprettholdt og:

• Hvem som har ansvar for felles brannøvelser i bygget.
• Hvem som skal utføre ettersyn i felles arealer (rømningsveier, tekniske 

rom).
• Unormal risiko (utkobling av brannalarmanlegg/sprinkleranlegg).
• Når det utføres varme arbeider, hvem gjør hva.
• Bygningsmessige endinger i egen virksomhet, risikovurdering.
• Koordinering ved evakuering osv.



Eiers plikter

§§§§5 FOB 
Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.
Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:
• oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
• fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset 
sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk 
og risiko (FDV dokumentasjon skal være utgangspunktet).



Eiers plikter

Forskrift om brannforebygging – kapittel 2

§§§§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
§§§§ 7 Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i 
bolig og fritidsbolig
§§§§ 8 Oppgradering av byggverk
§§§§ 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid
§§§§ 10 Eierens dokumentasjon



Eiers plikter

FOB§§§§ 8 Oppgradering av byggverk
Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere 
sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som 
fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 
1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 

Oppgraderingen kan skje ved:
• bygningstekniske tiltak
• andre risikoreduserende tiltak
• eller ved en kombinasjon av disse to

Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en 
praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.



Oppgradering - økonomisk og forsvarlig ramme? 
Branntekniske avvik som anses å ligge utenfor en praktisk 
og økonomisk forsvarlig ramme:
• Kan være at bærende hovedsystem, sekundære bærende 

bygningsdeler, etasjeskillere og lignende ikke oppfyller 
utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger). 

• Lurt å kartlegge status i eldre bygg med slike avvik.
• Risikoanalyse – Person og verdisikkerhet

Oppgradering innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme?
• Etablering av rømningsveier
• Installere brannalarmanlegg, automatisk slokkeanlegg/seksjonering, 

ledesystemer e.l. for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre 
store verdier. 

Rømningssikkerhet skal og må alltid prioriteres høyt.

Eiers plikter - oppgradering



Eiers plikter

FOB§§§§ 10 Eierens dokumentasjon
Dokumentasjon er en sentral del av eier/virksomhetens systematiske 
sikkerhetsarbeid.
Dokumentasjonsplikt: 
• Skal retter oppmerksomhet mot innholdet i virksomhetens plikter.
• Dokumentasjonskravet fremmer virksomhetens egen kontroll.
• Skal også legge til rette for at brann- og redningsvesenet kan 

gjennomføre et grundig og effektivt tilsyn med brannsikkerheten. 

Plikten til å legge dokumentasjonen frem for tilsynsmyndighetene 
følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 33.



Brukers plikter

Forskrift om brannforebygging og Internkontrollforskriften 

Kapittel 3 FOB§§§§ 11 Brannsikker bruk av byggverk

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:
• sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til 

brannsikkerhet som gjelder for bygget.
• unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene 

opprettholder sin funksjon, og at fremkommeligheten ikke 
reduseres 

• informere eieren om endringer, forfall og skader som kan påvirke 
sikkerheten mot brann

• ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks 
gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.



Brukers plikter

FOB§§§§ 12 Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette
mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i 
byggverket. 

• rutiner som sikrer at bygget brukes i henhold til krav(ettersyn)

• rutiner for evakuering - Instrukser i egen virksomhet

• rutiner på opplæring og øvelser, at alle ansatte har tilstrekkelige 
kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann

• rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig 
informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann

• rutiner for ettersyn, rette opp og forebygge mangler

Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann i 
egen virksomhet.



Funn ved risikovurdering



Flere funn
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Brukers plikter

FOB§§§§ 13 Brukerens dokumentasjon

• En virksomhet som har rett til å bruke 
et bygg skal dokumentere at virksom-
hetens plikter etter § 11 og 12 er oppfylt.

• Virksomheten er selv ansvarlig for å 
dokumentere dette i eget HMS system.

• Brukeren kan avtale at andre skal sørge 
for dokumentasjonen, men brukeren 
er likevel ansvarlig overfor brannvern-
myndighetene.



Typiske brukeransvar

• Opplæring og øvelse av egne ansatte.
• Utarbeidelse av interne instrukser.
• Begrensning av antall mennesker i lokale.
• Risikovurdering.
• Ryddige rømningsveier.
• Avfallshåndtering.
• Bruk, lagring og merking av brannfarlig vare. 
• Brannbelastning.
• Restriksjoner for røyking.

Eier MÅ bli flinkere å stille krav til bruker 
(samordningsavtale). 



Eier i borettslag og sameier?

I sameier, borettslag m.m. er det styret som representerer eier. 

• Det vil likevel være mest hensiktsmessig at hver enkelt 
sameier/andelseier selv sørger for å oppfylle kravene til røykvarsler 
og slokkeutstyr, da styret ikke uten videre kan kreve adgang til 
boenheten. 

• Sameier og borettslag er ifølge definisjonen i brann- og 
eksplosjonsvernloven å betrakte som en virksomhet, og har dermed 
en plikt til systematisk sikkerhetsarbeid etter § 9 i forskrift om 
brannforebygging.

Styret må oppfylle plikten når det gjelder røykvarslere og slokkeutstyr i 
fellesområder, samt fellesinstallasjoner som brannalarmanlegg og 
sprinkleranlegg. Gjelder også dører til fellesområder.

Sameieren/andelseieren skal da gi adgang til boenheten for 
nødvendig kontroll og vedlikehold.



Brannvarsling og slokkeutstyr i bolig
Eieren av boliger skal:

Sørge for at bygget har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall 
røykvarslere. 

Det vil si:

• Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje.

• Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når 
dørene mellom rommene er lukket.

Sørge for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

• Formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast 
tilkoblet vannforsyningsnett

• Pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

• Skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på 
minst 21A

• Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og 
fritidsboliger blir kontrollert i samsvar med leverandørens anvisninger, og 
at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.



Borettslag og sameier

Kontroll av manuelt slokkeutstyr:
Brannslanger i bolig og fritidsbolig skal kontrolleres og vedlikeholdes i 
henhold til § 5 (FOB), men må tilpasses § 5, siste ledd, som sier at 
kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset 
sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk 
og risiko. 

Dette innebærer at kontroll av brannslanger i bolig og fritidsbolig ofte 
vil være tilfredsstillende utført med visuelt ettersyn og eventuell 
funksjonsprøve. 
Det bør gjennomføres jevnlig egenkontroll av skum- og 
pulverapparater, og dessuten fagkyndig kontroll hvert femte år og 
utvidet kontroll og service hvert tiende år.



Hvorfor følge opp brannsikkerheten?



Hvis dokumentasjon mangler?

Lurt å begynne i riktig ende

1. Hvilke krav til bygget
2. Finnes det branntegninger 
3. Kartlegge brannsikkerheten i bygget i henhold til 

forutsetning (brannteknisk tilstandsrapport).
4. Ha en plan på å oppgradere etter ulike 

tilstandsgrader.
5. Dokumentere brannsikkerheten.
6. Kontroll/Ettersyn/vedlikehold.

Oppgradering av eksisterende bygg
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Branntekniske plantegninger

16.03.201834



Brannteknisk tilstandsrapport
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Uklassifisert dør og veggfelt mellom lager/butikk Merking rømningsvei – rot i rømningsvei



Bygg i bruk – Kontroll og Ettersyn
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Ikke uvanlig å møte på slike rømningsforhold Eller slike rømningsforhold – feil prosjektert nytt bygg fra 2012 



Bygg i bruk – Kontroll og Ettersyn
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Deler av brannalarmanlegget satt ut av funksjon Brannslokker ikke lett tilgjengelig



Tilstandsrapport
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Handlingsplan - prioritert
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Takk for meg
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