
UDI BRANNVERNKONFERANSE 2014 

 Hildegunn Bjerke og Fred Nilsen 

Bildene i presentasjonen kan ikke 
benyttes i noen sammenheng. 



• Bedret brannsikkerhet 

• Antall branner redusert 

• Fokuset må opprettholdes og videreføres 
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Tommel opp! 

”Det brenner mer enn 
dobbelt så ofte i 

mottak sammenlignet 
med det som er vanlig 

ellers i samfunnet” 

”Målet er å redusere 
antall branner i 

mottak” 



Årsak Fordeling i % 
El og feil bruk av elutstyr 35 
Påsatt 55 
Åpen ild 6 
Røyking 3 
Aske, glør 1 
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Tall og årsak, 2000-2013 

Påsatt brann en utfordring, veldig positiv utvikling i 
2013. Elektrisk årsak, hold fokuset oppe.  
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FG-kontroll 



• Et sertifisert foretak med sertifisert kontrollør iht. NEK-

normene utførte kontrollen.  
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Eksempel på elkontroll i et 

sentralisert mottak 



• Forskriften sier noe i § 2 om at annet elektroregelverket 

med forsvarlig elsikkerhet er underlagt denne forskriften. 

 

• § 5 krever skriftlige formuleringer på blant annet 

målsetting, risikovurdering, sjekklister og organisatoriske 

tiltak. 
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HMS/IK-forskriften (gjeldende fra 1992) 



Dette underbygges med:  

• Utette sikringsskap 

• Skadde sikringskapsdører 

• løst elektrisk utstyr 

• Manglende 

rengjøringsrutiner i støvfylte 

miljøer med varmeovner 

• Ingen regelmessig test av 

jordfeilbrytere 

• Manglende dokumentasjon  
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Mangler på organisatoriske tiltak 

i henhold til IK-elektro 

Avvik som 
medfører brannfare 

eller 
strømgjennomgang 
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Støv/klesplagg og høy temperatur 

på ovn er en dårlig kombinasjon 



Bilde tatt med varmesøkende kamera på varmeovn i  

tørkeskap, temperatur over 154 grader. 
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Termografering 
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Brannstart i sikringsskap er en av de vanligste 

brannårsaker. En forutsetning for at brannen 

ikke skal spre seg, er tette sikringsskap, og ikke 

tettet med papir som i dette tilfellet  
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Utette koblingsbokser 
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Skadet støpsel for komfyr 
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Sikringsskap skal være tette 
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Ikke branntettet branncelle i nytt 

administrasjonsbygg er et avvik 



Ny installasjon 
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18 

For liten avstand! 
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Bra innsamling! 
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Andre oppbevarings-
løsninger, for 

eksempel container? 
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Branndører 



www.fgsikring.no 
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www.elsikkerhetsportalen.no 



Forsikringsnæringens krav og 

forventninger til dokumentasjon 

• Forsikringsselskapene 

forventer at eier av bygget 

oppfyller myndighetenes 

krav til dokumentasjon i 

byggefase og bruksfase 

• Forsikringsselskapene 

jobber med tiltak som 

hindrer og begrenser brann 

• Forsikringsselskapene har 

fokus på kompetanse 

• Kvalitet skapes av aktørene    

i alle ledd 
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• FG-elkontroll 

• FG-innbrudd 

• FG-slokkesystemer 

• FG-brannalarm 

• FG-vann 

 

Det må være kontinuerlig oppfølging  

og kontroll av sikringsanlegg. 

 

Forsikringsselskapene vil gjennomføre risikovurderinger,  

for å vurdere brannrisikoen. 

UDIs brannrapporter må fremlegges.  

Sjekklister for internkontroll må synliggjøres.  

Kompetanse. 
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Viktige FG-ordninger 



Sikkerhetsforskrift for 

utførelse av varme arbeider 

• Brannforsikring næring  

 og industri 

• Ansvarsforsikring  

 for virksomheter som  

 utfører varmt arbeid 

12.06.2014 

Finans Norge ved 
Prosjektstyret for 
varme arbeider, 
stiller kravene 

NBF,   

Gjennom-
føringen  

Instruktørene 
utdanner 
utøverne 

. 
 



Antall branner varme arbeider  

+ antall kroner 1985-2013 
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Restverdiredning 

Brannvesen og forsikring i samarbeid = RVR 

 Opprettet i 1986 - 19 RVR-vertsbrannvesen - RVR er i dag 

landsdekkende beredskap 24/7/365 i nærmere 400 

kommuner - www.rvr.no 

 

 

 

 

 

 



Vannsikkerhet 
• Vannskadekontoret, lager 

infomateriell, svarer på 

henvendelser fra alle 

aktører.  

• http://www.sintef.no/Byggfors

k/Vannskadekontoret/ 
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http://www.sintef.no/Byggforsk/Vannskadekontoret/
http://www.sintef.no/Byggforsk/Vannskadekontoret/


Veien videre… 

Kontinuerlig jobbing videre er avgjørende! 



Takk for oss! 
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“Everything should be made 
 as simple as possible,  
but not simpler” 
Albert Einstein     


