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BRANNSIKKERHET I MOTTAK   
- PÅ RETT SPOR? 



BRANNRISIKO VED ASYLMOTTAK 

Brannvernforeningen har i en årrekke uttrykt bekymring for 
storbrannpotensialet ved asylmottak: 
 

‐ behovsstyrt mottakskapasitet medfører at mottaksplasser bygges opp 
og avvikles igjen på kort tid 

‐ sterkt varierende kvalitet på bygningsmassen 

‐ beboere med en annen sikkerhetskultur enn vi er vant til 

‐ språkutfordringer 

‐ beboere med posttraumatiske stresslidelser, depresjoner og angst 

‐ ikke alltid ønsket av nærmiljøet 

 



LIKEVEL… 

• ingen katastrofebranner – «bare» tre branndøde siden 1997 

• kun 144 branner i asylmottak i perioden 1997-2009, i følge offisiell 
utrykningsstatistikk fra brannvesenet 

• hvorfor? 
 

‐ resultat av et godt brannforebyggende arbeid på 
mottakene? 

‐ eller bare flaks? 
 



DETTE VIL VI VITE MER OM  

• spørreundersøkelse blant driftsansvarlige i asylmottak 

‐ april/mai 2010 

‐ september/oktober 2012 
 

• god svarprosent 

‐ 2010: 57 prosent 

‐ 2012: 59 prosent 

 



MANGE BRANNER OG BRANNTILLØP 
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Har asylmottaket opplevd brann/branntilløp i løpet av de 3 siste årene? 



MØRKETALL 

• 12 branner i året i følge offisiell utrykningsstatistikk (1997-2009) 

• minst 20 branner i året i følge UDIs brannstatistikk (2000-2013) 

• minst 40 branner i året i følge våre spørreundersøkelse (2012) 

• nær to av tre asylmottak har opplevd én eller flere branner/branntilløp i 
løpet av de tre siste årene 

• Økende tendens: 

‐ 2010: 49 prosent har opplevd én eller flere branner/branntilløp siste 3 
år 

‐ 2012: 64 prosent har opplevd én eller flere branner/branntilløp siste 3 
år 
 
(Tallene er ikke justert for variasjon i antall asylmottak) 



TO BRANNÅRSAKER DOMINERER 
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NÆR TO AV TRE BRANNER… 



BRANNTILSYN I ASYLMOTTAK   

• Hvor ofte gjennomfører brannvesenet tilsyn på asylmottaket? 

- 2010: 72 prosent sa hvert år, 7 prosent sjeldnere enn hvert 3. år 

- 2012: 66 prosent sier hvert år, 16 prosent sjeldnere enn hvert 3. år 

 

Uheldig utvikling!  
Etter vårt syn er det behov for årlig tilsyn ved asylmottak. 



NESTEN ALLE RISIKOKARTLEGGER 

• Har asylmottaket gjennomført kartlegging av risikoen for brann? 

- 2010: 95 prosent sa ja 

- 2012: 97 prosent sier ja 

 

Bra! 

 



UDIS TILTAK 

• økt kunnskap 

 

• tekniske tiltak 

 

• krav til mottak 

Tre viktige elementer i brannsikkerhetsarbeidet 



KUNNSKAP   

• nasjonal brannsikkerhetskonferanse oktober 2012 

• brannsikkerhet som tema på mottaksledermøtene 

• kurs for mottaksansatte i regi av Norsk brannvernforening 

• opplæring og øvelser i regi av lokalt brannvesen 

• tilknyttet anerkjente brannrådgivningsfirma 
  

• deltar i brannvernuka via nasjonal brannøvelse – egen kategori 

• opptrykk av brosjyren «Brannsikker bolig» 

• oversettelse av filmen: Brannsikker bolig 

 

 

Brannsikkerhet på dagsorden 

http://www.youtube.com/watch?v=J8J0_lDkT5I


TEKNISKE TILTAK  

• komfyrvakt 

• brannteppe på alle rom med kokemulighet 

• flammehemmende trekk på madrasser 

• flammehemmende sengetøy 

• automatiske slokkeanlegg i bygninger som huser mer enn 20 personer 

• brannvarslingsanlegg i de samme bygningene 

 

Nye krav stilt til mottakene 



ENDREDE KRAV TIL MOTTAK 

• skriftlige rutiner:  

 - brannberedskap 

 - kartlegging av brannrisiko 

 - branninstruks på forskjellige språk 

• avfallshåndtering 

• avvikshåndtering: rapportering av brann og branntilløp 

• brannvernansvarlig  

• gjennomføring av e-læringskurs for ansatte 

• øvelse i praktisk slokking og evakuering  

• kvartalsvise brannøvelser 

• beboere skal være kjent med rutiner for varsling, evakuering og 
slokkeutstyr 

• brannvern skal være fokusområde for både ansatte og beboere  

 



UTFORDRINGENE FOR FREMTIDEN 

• opprettholde kunnskapsnivået og videreutvikle over tid 

• gjelder også de tekniske tiltakene 

• fortsatt høyt fokus – unngå «engangsstunt» 
 

 

Vi er overbevist om at dersom fokus på brannvern og 
vedlikehold opprettholdes, så vil dette slå positivt ut på 
brannstatistikken! 

 

 


