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Hvert år går det store verdier tapt i brann i gamle trehus. Det står om liv og 
helse, økonomiske verdier og kulturhistoriske verdier. Kulturminner som 
forsvinner på denne måten er tapt for alltid. Brannsikring er av de viktigste 
tiltakene vi kan gjøre i et gammelt hus eller i trehusmiljøer, og bør være en 
selvsagt del av hverdagen og i ethvert istandsettingsprosjekt.

B rannsikring spenner bredt, fra store teknologisk avanserte løsninger til de helt enkle tiltakene. 
Mye kan gjøres med enkle midler – fornuftig bruk, enkel varsling og tilgang på slukkeutstyr. 
Heftet du holder i hånden byr på hele spekteret av løsninger. Vi håper du vil finne det nyttig, og 

at det kan bidra til at alle som leser det gjør sitt lille bidrag for å unngå brann i gamle hus. 

Dette heftet er laget i Fortidsminneforeningens serie «Gode råd», og er den tiende i rekken.
Innholdet er redigert av Nils Marstein, tidligere riksantikvar og gjennom mange 10-år en ekspert på 
brann og sikring av antikvariske bygninger.
Teksten er sammensatt av skriftlige bidrag og råd fra fem av de fremste innenfor feltet brannsikring 
og annen sikring av hus. De fem er:
Georg Waaden, COWI, seniorrådgiver sikkerhet 
Ada Grimsgaard, fagkonsulent
Einar Karlsen, Riksantikvaren, seniorrådgiver
Karin Axelsen, Riksantikvaren, seniorrådgiver

Bildene er tatt av Thor Adolfsen hvis ikke noe annet er angitt.

Alle deltakerne i dette arbeidet har bidratt uten vederlag. 
Hele prosjektet er økonomisk støttet av Riksantikvaren og Stiftelsen Uni.

Redaksjonen ble avsluttet september 2017.

Fortidsminneforeningen takker alle bidragsytere.

Redaktør Ivar Moe
Fortidsminneforeningen

Gode råd om brannsikring 
i gamle trehus
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Først noen tørre fakta: I følge statistikk fra Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap (DSB), rykket brann og redningsvesenet i 2016 ut til 
hele 8 851 branner her i landet. Dette utgjør nesten 25 branner i døgnet.

H er utgjorde brann i bygninger 35 prosent, 
brann i skorsteiner 13 prosent, og brann i 
avfallsbeholdere og containere stod for 8 

prosent av utrykningene.

ELEKTRISITET OG ÅPEN VARME ER DE 
STØRSTE SYNDERNE
Årsakene til boligbranner varierer lite fra år til 
år, men de fleste brannene er forbundet med 
elektrisitet. Da enten på grunn av teknisk feil 
i det elektriske anlegget, hvor er varmgang, 

lysbuer og gnister det mest vanlige1. Eller de er 
forårsaket av elektriske apparater, som oftest i 
forbindelse med tørrkoking og annen gal bruk av 
komfyr og kokeplater.

Som figur 1 viser, er også åpen ild en hyppig 
kilde til brann i boliger. Her er røyking, 
levende lys, aske og varmt avfall de viktigste 
årsakene.

1) Kilde TU Bygg 2014

Norske hus brenner!

Figur 1:
Brannårsaker i bolig 
2009–2013. Kilde: DSB

BRANNÅRSAKER I BOLIG 2009–2013 «Dette utgjør 
nesten 
25 branner 
i døgnet.»
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Tre faktorer må være til stede for at brann skal 
oppstå og holdes vedlike. Som branntrekanten 
nedenfor viser, er faktorene:

1. Brennbart materiale

2. Høy nok temperatur

3. Oksygen

Det brennbare materialet må få høy nok tempera-
tur og ha tilgang på oksygen for at det skal 
begynne å brenne. Fjernes en eller flere av de tre 
sidene i trekanten, slukker brannen. 
Slik kan dette gjøres:

Fjerne det brennbare materialet: Uten brennbart 
materiale, ingen brann. Og hvis det er en væske 
eller gass som brenner, kan dette slukkes ved å 
stenge tilførselen av dem.

Dempe varmen ved å sørge for avkjøling: Blir 
brannen eller omgivelsene rundt den kjølt ned, 
reduseres eller stoppes den kjemiske reaksjonen i 
brannen. Vann har en slik avkjølende effekt. Det 
samme har skum, selv om dette først og fremst er 
et kvelende slukkemiddel.

Kvele brannen ved å fjerne oksygentilførselen: 
Brann behøver oksygen. For å hindre tilgangen 
på oksygen, er det derfor viktig å holde dører og 
vinduer lukket i rommet brannen oppstår. 

Bryte kjedereaksjonen: Dette er den fjerde 
metoden å slukke brann på. Det er å «forstyrre» 
kjedereaksjonen i brannen slik at den ikke får 
produsert mer varme, og dør ut av den grunn. 
Det er dette som skjer når pulver fra pulver-
apparater sprøytes over en brann.

2) Kilde: DSB/NBSK

Hvorfor brenner det? 2

«Det brennbare 
materialet 
må få høy nok 
tempera tur 
og ha tilgang 
på oksygen 
for at det skal 
begynne å 
brenne.»

Figur 2.
Branntrekanten.
Kilde ndla.no
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Illustrasjonsfoto: Shutt
erstock
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Illustrasjonsfoto: istockphoto
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I dette kapitlet skal vi i alle fall se nærmere på ulike brannkilder og hvordan 
vi kan temme dem; det vil si hvordan vi kan redusere risikoen for at en brann 
skal oppstå.

Som sagt innledningsvis, viser brann-
statistikken at elektrisitet og åpen ild står 
for 83 prosent av boligbrannene her i 

landet. Derfor skal vi ha spesielt fokus på disse 
to faktorene. Og da starter vi med det som har 
med åpen ild å gjøre. 

FAREN MED ÅPEN ILD
Med åpen ild som mulig brannårsak snakker vi 
blant annet om røyking, levende lys, aske og 
annet varmt avfall, fyrstikker og lighter, varmt 
arbeid som sveising og lodding, pluss ildsteder 
og installasjoner for dem.

Her er noen enkle forholdsregler 
for bruk av levende lys:

•  Gå aldri fra levende lys.
•  Hold god avstand til brennbare materialer, 

som gardiner og andre tekstiler.
•  Unngå bruk av levende lys i brennbare 

dekorasjoner, slik som på juletreet, 
i lysholdere, lysmansjetter og annen pynt 
av brennbare materialer.

•  Sett alltid levende lys i god avstand fra barn og 
husdyr. Det er fort gjort at lek og aktiviteter får 
lysene til å velte.

•  Blås ut alle levende lys før du legger deg om 
kvelden.

Du finner flere gode tips på 
www.sikkerhverdag.no

Ovner og ildsteder må plasseres langt fra 
brannbare vegger
Det er en del du må ta hensyn til ved plassering 
av en ny eller gammel ovn. I gamle hus kan 
du sette inn ovner fra før 1940, ifølge bygg-
forskriften TEK-10. Ovnen må stå på en plate av 
ubrennbart materiale, og denne må gå under hele 
ovnen og 30 cm lengre frem enn ovnsdøren. Det 
skal også være minst 30 cm fra selve ovnen til 
brennbar vegg. 

Mot veggen der ovnen skal stå, skal det være 
brannmur. Denne må være minst 10 cm tykk; 
det samme som bredden på en murstein. (Det 
finnes også godkjente brannmurer som er 
smalere enn 10 cm, men dette forutsetter at 
ildstedet er helt nytt). Dersom den eksisterende 
brannmuren har trevegg bak, er det vanskelig 
å vite hvor bra denne egentlig er. Treverk som 
utsettes for mye varme over tid får etter hvert 
lavere tenntemperatur, og har lettere for å ta 
fyr. Så for sikkerhets skyld bør du sette ovnen 
litt lengre ut fra veggen, gjerne 20 cm, slik at 
avstanden til treverket blir totalt 30 cm (20 cm 
luft + 10 cm mur). Dersom du skal sette opp 
en ny, tradisjonell brannmur, bør du montere 
en varmehemmende plate mellom treveggen 
og der ovnen skal stå. Denne behøver ikke gå 
helt til taket, men dekke området til ovnens 
brennkammer, pluss 30 cm over og til begge 
sidene. Det er fordi varmeutstrålingen er størst 
ved brennkammeret.

Hvordan forhindre brann?

Du finner flere 
gode tips på 
www.sikker
hverdag.no
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Sjekk røykrør og pipen grundig
Fra ovnen og inn i pipa går det et røykrør. Hvis 
det gamle røret er helt og tett, kan du fortsatt 
bruke dette. Avstanden fra røykrøret til taket 
eller etasjeskilleren skal være minst 50 cm. Går 
ikke det, må du skjerme taket med en varme-
hemmende plate eller lignende. Stedet der røret 
går gjennom veggen og inn i pipa er et veldig 
sårbart punkt, og det er ikke uvanlig at det ligger 
treverk tett inntil røret der. Så det bør du sjekke. 
Avstanden fra røykrøret til brennbart materiale 
skal være minst 25 cm, og tilkoblingen til pipa 
må være tett og uten lekkasjer. 

Så var det pipa, da. Tradisjonelt ble pipene murt 
enten av naturstein eller av tegl, med leire eller 

kalk som bindemiddel, eller en kombinasjon av 
dette. Slike materialer slipper fukt igjennom, og 
du bør derfor unngå å dekke til pipa med beslag, 
tapet eller tett maling. Det du eventuelt påfører 
bør være diffusjonsåpent for å kunne slippe ut 
fukten. Pass også på at det blir lite sot i pipa. 
Det unngår du ved å fyre med tørr ved og ha god 
trekk. Pipa bør feies én gang i året hvis ildstedet 
brukes regelmessig. Pipa skal være hel og uten 
sprekker. Men en gammel pipe kan ha skader 
som er vanskelige å oppdage, og ved en eventu-
ell pipebrann kan dette bli svært kritisk. Å la en 
fagmann sjekke pipa er derfor en god forsikring. 
Dersom pipa er dårlig, kan det være nødvendig 
å sette inn innsatsrør. Men godt vedlikehold 
eller en enkel tradisjonell utbedring er vanligvis 
det beste. 

Du må bruke hodet
For åpne ildsteder, også bakerovner, er det viktig 
å sjekke avstanden til brennbart virke, og påse 
at muren er tett og uten sprekker. Til grua eller 
peisen bør du ha en gnistfanger, og et godt tips 
er å bruke riktig type ved: bjørk og ved fra flere 
andre løvtrær brenner nemlig roligere og gir 
mindre gnister enn for eksempel gran.
 
Selv om et eldre ildsted ikke behøver å tilfreds-
stille alle moderne krav, er det viktig at du ikke 
slurver med sikkerheten. Og eldre ildsteder tren-
ger å brukes, hvis ikke kan de fort forfalle. Det 
er viktig å bruke pipa utover høsten og vinteren, 
slik at den varmes opp og holder seg tørr. Hvis 
ikke kan murbruk og teglstein trekke fukt og bli 
utsatt for frostsprenging når kulda setter inn. Et 
tradisjonelt ildsted bidrar dessuten til å ventilere 
og tørke opp huset. Så bruk de tradisjonelle 
ildstedene både fordi dette er bra for huset, og 
fordi du på den måten tar vare på en viktig del av 
husets kulturhistorie. Dessuten er det jo trivelig 
med fyr i ovnen.

Brannsikkerhet er altså i seg selv ikke noe 
argument for å skifte ut eller stenge av ildsteder. 
Men husk at funksjonen og bruken av dem ofte 
er annerledes nå enn før. Tidligere var som regel 
alltid noen hjemme og de fyrte nærmest hele 
døgnet, mens i dag kommer vi gjerne hjem til 
kjølige rom fra jobb. Og da sprengfyrer vi for 

Eldre ildsteder kan fort 
forfalle dersom de ikke 
brukes jevnlig.

Foto: Colourbox
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å få temperaturen opp raskest mulig. Men for 
ildstedene, og da særlig pipene, er jevn varme 
langt bedre enn sjokkfyring. Det er derfor viktig 
å passe litt ekstra på, vedlikeholde godt, og 
sjekke at alt fungerer som det skal hver høst. Så 
bruk hodet og fyr med fornuft. 

DET ELEKTRISKE ANLEGGET ER DITT ANSVAR
Siden så mange branner skyldes feil i det 
elektriske anlegget, er det viktig at du har noen 
grunnleggende kunnskaper om dette. Dette gjelder 
enten anlegget i huset ditt er nytt eller gammelt.

Som eier er du ansvarlig for at det elektriske 
anlegget er i sikkerhetsmessig god stand og at 
det holdes ved like. Dersom det etter en brann 
oppdages at installasjonsarbeidet ikke er utført av 
faglært personell, og du ikke kan dokumentere 
at arbeidet er fagmessig utført, kan erstatningen 
fra forsikringsselskapet bli kraftig redusert eller 
utgå helt. Det er derfor meget viktig å benytte 
fagpersonell og sørge for å få samsvarserklæring 
på arbeidet som er utført.

Det elektriske anlegget ditt trenger jevnlig tilsyn, 
spesielt hvis det er av eldre dato. Noe kan du 
sjekke selv, men vi anbefaler å la en godkjent 
elektroinstallatør kontrollere anlegget ca. hvert 
femte år. Med en slik sjekk, også kalt el-sjekken, 
får du en tilstandsvurdering av anlegget og 
samtidig god oversikt over hva som bør utbedres. 
Hvis det elektriske anlegget i huset er svært 
gammelt, bør du søke råd hos noen som har 
spesialkompetanse på slike anlegg.

Med jevne mellomrom bør du sjekke sikrings-
skapet og sikringene. Hverken skapet eller 
sikringene skal være for varme. Det skal heller 
ikke høres knitring fra sikringsskapet eller lukte 
brent. Da må du straks kontakte elektriker, og 
skru til de gamle skrusikringene hvis det er dette 
du har. I så fall er det lurt å investere i et nytt 
skap med automatsikringer og jordfeilbryter. 

Test jordfeilbryterne eller jordfeilvarslerne for 
å se at disse fungerer som tiltenkt. Prosedyren 
for slik testing skal finnes i sikringsskapet. Skru 
også av og på de ulike kursene for å se om de 
fungerer.

Hvis du har hatt lynnedslag og kurssikringer ble 
slått ut, bør du la en elektriker sjekke anlegget. 
Da kan det nemlig ha oppstått skjulte feil som 
senere kan føre til brann. Let også etter skader på 
ledningene til de elektriske apparat ene i huset, og 
gå over alle deksler til brytere, stikkontakter og 
koblingsbokser. Bytt ut dekslene det er skade på. 
Disse kan du selv bytte, men du har ikke lov til å 
gjøre noe med innmaten. 

Det er lovlig å bytte kabel og stikkontakt til 
elektriske apparater som ikke er en del av den 
faste installasjonen. Du kan også koble til lamper 
med stikkontakt eller som har ledning med 

Øverst: Sikringsskapet 
og sikringene bør sjekkes 
med jevne mellomrom.

Nederst: Du kan miste 
erstatningen helt eller 
delvis, dersom ikke 
installasjonsarbeidet er 
faglig utført.
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sukkerbit eller rekkeklemme. Og du kan montere 
eller bytte ovner som har bevegelig ledning og 
stikkontakt. 

Mange boligbranner skyldes feil bruk av elekt riske 
artikler. I tillegg til at disse i seg selv kan utgjøre 
en brannrisiko, kan de også forårsake brann som 
følge av belastning på det elektriske anlegget.

ELEKTRISKE APPARATER 
UTGJØR BRANNFARE
Mange av de elektriske apparatene vi omgir oss 
med kan forårsake brann. Men vi kan gjøre mye 
for å minimere denne risikoen. 

Unngå skjøteledninger der du kan
I utgangspunktet bør du unngå bruk av skjøte-
ledninger, og du må aldri koble to skjøteledninger 
etter hverandre. Heller ikke apparater som bruker 
over 1000 Watt, bør kobles til med  skjøteledning. 
Eksempler på slike elektriske apparater er 
panelovner, flyttbare oljeovner, tørketromler og 
vaskemaskiner. Tverrsnittet på ledningene skal 
være på minimum 1,5 mm². 

Hver tiende dødsbrann starter på komfyren
Matlaging nattestid er dessverre årsak til mange 
branner. Faktisk starter hver tiende dødsbrann av 
at folk glemmer eller sovner fra matlagingen. På 
grunn av dette fikk vi i 2010 krav om at komfyr-
vakt3 skal være integrert i nye elektriske anlegg. 

Matlaging nattestid er 
dessverre årsak til mange 
branner.
Foto: Oslo brann  og redningsetat

Foto: Colourbox

«I utgangs
punktet bør du 
unngå bruk av 
skjøte ledninger, 
og du må aldri 
koble to skjøte
ledninger etter 
hverandre.»
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Komfyrvakt kan også tilkobles via ledning i 
stikkontakt. Formålet er å unngå tørrkoking ved 
at strømmen til komfyren brytes. Vakten kan også 
ha en sensor som overvåker platene og utløser 
en alarm hvis den oppdager fare for brann. Hvis 
du ikke har komfyrvakt installert hjemme, har 
DSB utviklet en nattmat-app for smarttelefon. 
Den hjelper deg å finne et nattåpent spisested i 
nærheten, og du unngår å sovne fra matlagingen.

Oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel 
bør bare brukes mens det er folk i huset, og da 
ikke om natten. Husk å alltid rense lofilteret etter 
hver gang tørketrommelen har vært i bruk.

Du minsker risikoen for brann ved å trekke ut 
stikkontakten på kaffetraktere, vannkokere og 
andre løse apparater som ikke trenger stå på om 
natten eller når du ikke er hjemme. Det er jo lett 
å glemme dette, og da kan du enten kjøpe en 
timer som bryter strømmen etter en viss tid, eller 
få elektrikeren til å koble de aktuelle stikkontakt-
ene i huset til lysbryteren. Da blir stikkontaktene 
strømløse når du skrur av lyset. 

Unngå overoppheting av elektriske 
panelovner og oljeovner
Tildekking av elektriske ovner kan lett føre til 
overoppheting og brann. Så tørk aldri klær på 
dem. Dessuten bør ovner plasseres i god avstand 
til møbler.

Vær spesielt oppmerksom på de flyttbare 
oljeovnene. De kan lett bli skadet eller velte 
ved lagring og flytting, og de skal selvsagt ikke 
brukes hvis de lekker olje. 

Den enkleste måten å slukke brann i et elektrisk 
apparat, er rett og slett å dra ut støpselet eller 
å skru ut sikringen. Er du raskt nok ute vil en 
begynnende brann i apparatet da dø ut.

Sett ikke mobil, nettbrett og PC på nattlading
Du bør aldri sette mobiltelefoner, nettbrett, 
PC›er og andre elektriske apparater til lading om 
natten. Det er fordi laderne gjerne blir varme og 
utgjør dermed en brannfare.

3) Kilde: www.sikkerhverdag.no

PRODUKTER SOM KAN SELVANTENNE4

Når linolje tørker, avgis varme som kan 
skape brann
Filler, flis og papir blir ofte brukt ved arbeid med 
linolje, og etterpå blir alt kastet i søpla. Men 
linolje tørker ved at oksygenet i lufta reagerer 
med oljen, og denne kjemiske reaksjonen avgir 
varme. Så hvis denne varmen ikke slippes ut 
til omgivelsene og hvis tilførselen av oksygen 
er tilstrekkelig, samtidig som det er brennbart 
materiale i nærheten, kan linoljen selvantenne. 

Her er tips til deg som bruker linolje eller andre 
vegetabilske oljer: Enten tar du de gjennom-
fuktede fillene ut i friluft etter bruk og lar dem 
tørke der; du kan for eksempel henge dem opp 
på klessnoren. Eller du kan kaste fillene i en 
brannsikker, tett beholder. Eller du kan brenne 
dem, men da under tilsyn.

Også animalske oljer kan også ha selv antennende 
egenskaper. Eksempler på dette er Faxe, Butinox 
og Scandia treoljer, Owatrol- og Benarolje.

4) Kilde: DSB/NBSK

Ikke kast produkter som 
kan selvantenne i søpla.
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Høy, halm, korn og torv selvantenner under 
riktige omstendigheter
Vekstmulighetene for mikroorganismer i høy er 
avhengig av fire faktorer: Tilgjengligheten av 
vann, temperatur, tilgang på luft, og mengde og 
art av næringsstoffer. Er de riktige betingelsene 
tilstede kan høyet da selvantenne. Det samme 
gjelder halm, korn og torv.

Den beste måten å unngå selvantennelse i høy 
på er å sørge for lavt vanninnhold; for eksempel 
ved å tilsette salt i høyet og ammoniakk i høy- og 
halmballer pakket i plast. For å unngå selvanten-
ning i korn kan fuktigheten holdes nede ved tør-
king. Og temperaturen i torvhauger som er lagret 
ute, bør kontrolleres med jevne mellomromr. 

GASSBEHOLDERE MÅ STÅ I ROM MED 
GOD LUFTING
Beholdere med gass skal oppbevares i rom med 
god lufting og enkel adkomst; ikke på loft eller i 
kjellere under bakken. Gass er tyngre enn luft, så 
hvis en lekkasje oppstår, må gassen kunne sive 
bort. Hvis ikke den luftes ut, er en liten gnist nok 
for å antenne den. Og det skal små mengder gass 
til for å forårsake en stor eksplosjon. 
Noen andre ting du bør tenke på om du har gass 
hjemme:
•  Gassbeholderen skal oppbevares stående og 

ikke utsettes for sterk varme eller sollys.
•  Skift sprukne eller ødelagte slanger og bruk 

bare slanger som er egnet for bruk til gass. 
Slangene skal aldri være lengre enn 1,5 meter. 

•  Du kan sjekke slange og koblinger for lekka-
sjer ved å pensle på konsentrert såpevann. Hvis 
det er lekkasjer, vil det danne seg såpebobler 
når du åpner gassen.

•  Steng av gassbeholderen når du ikke bruker 
den, og ta av regulatoren hvis du ikke skal 
bruke beholderen igjen på en stund.

RIKTIG HÅNDTERING AV AVFALL ER VIKTIG
Aske fra vedovnen kan holde lenge på glørne; 
lenge etter at du tror alt er slukket. Derfor skal 
den ikke kastes i søpla, men samles i en egnet 
askebøtte. 

Bor du i blokk eller bygård, så må du ikke la 
søppelposene bli liggende utenfor inngangs-
døren. Trapperommet er din og dine naboers 
rømningsvei, så det er viktig at det blir holdt 
ryddig. I tillegg til å være brannkilder, kan 
gjenstander som står i trapperom være direkte 
hindringer for å komme seg ut. Unngå å plassere 
avfallsbeholdere inntil husveggen, spesielt like 
utenfor vinduer. En brann der kan fort spre seg 
til huset. 

FORLAT ALDRI EN FRITYRKOKER
Brann i frityrkokere og kjeler med varm smult 
utvikler seg utrolig raskt, så du må aldri forlate 
dem mens de står på. Du har bare noen minutter 
på deg til å få slukke brannen.

Det første du må gjøre hvis det oppstår brann, er 
å skru av varmekilden. Du må ALDRI prøve å 
bruke vann for å slukke brann i frityr eller i andre 
typer fett og oljer. Heller ikke brannsluknings-
apparater er gunstige, fordi trykket derfra kan 
skylle det brennende fettet over kanten på gryta 
og resultere i at brannen isteden sprer seg. Det 
finnes egne slukningsapparater for slike branner, 
og disse er merket med bokstavene AF. Men 
ofte vil et brannteppe eller lokk være det mest 
effektive for å kvele flammene fra gryta. Men la 
dette bli liggende over gryta en god stund, fordi 
brannen kan fort blusse opp igjen; også etter at 
du trodde det var slukket. Det er også smart å 
vaske ventilatoren med jevne mellomrom, for der 
samler det seg stekefett som kan antennes hvis 
flammer skulle slå opp fra komfyren.

Gassbeholdere skal 
oppbevares stående, 
i rom med god lufting.
Foto: Colourbox

Brannfarlige produkter 
skal plasseres i avfalls
beholdere beregnet for 
dette.
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Ikke plasser avfalls
behold ere tett inntil 
husveggen.

«Unngå å 
plassere avfalls
beholdere inntil 
husveggen, 
spesielt like 
utenfor vinduer. 
En brann der kan 
fort spre seg til 
huset.»
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Foto: Shutt
erstock
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Hvis brann oppstår, er det viktig at alle beboerne i huset blir varslet så raskt 
som mulig. Derfor krever myndighetene at røykvarslerne skal kunne høres 
i alle soverom. I nye boliger påbyr byggeforeskriftene at røykvarslerne skal 
være tilkoblet strømnettet.

K ravet fra myndighetene er at alle boliger 
skal ha montert minst én røykvarsler 
som kan høres i alle soverom, også når 

døren er lukket. Plasser røykvarsleren i nærheten 
av kjøkkenet eller der du har vaskemaskin og 
tørketrommel. Du bør ha minst én røykvarsler 
i hver etasje, og da sørge for å seriekoble dem. 
Da varsler alle samtidig hvis det oppstår brann. 
Dagens byggeforskrifter krever at røykvarslerne i 
nye boliger er tilkoblet strømnettet med oppla-
ding av batteri for nøddrift.

Det finnes to typer røykvarslere: ioniske og 
optiske. De oppdager brann på forskjellige måter. 
Ioniske røykvarslere reagerer på ioniske gass-
partikler fra brannrøyken i såkalte høyenergi-
branner. Dette er branner med høy temperatur og 
mye flammer. I bolighus er derimot ulmebranner 
mer vanlig, så ioniske røykvarslere har ikke 
samme gode virkning. Ulmebrannene starter ofte 
i møbler og i elektrisk utstyr, og kjennetegnes 
ved at de utvikler seg sakte og med mindre flam-
mer. En optisk røykvarsler oppdager partiklene 
fra røyken på ulmebrannen, og øker sjansen for 
at du blir varslet tidligere.

Røykvarslerne skal alltid plasseres på det 
høyeste punktet i taket og minst en halv meter 
fra veggen. Det hjelper ikke å ha røykvarsleren 
liggende oppå en kommode; eller enda verre: 
I kommodeskuffen.

Har du batteridrevne røykvarslere, må disse 
byttes minst en gang i året. For eksempel 
1. desember, som er røykvarslerens dag og en del 
av den landsomfattende informasjonskampanjen 
«Aksjon boligbrann». Den tekniske levealderen 
på selve røykvarsleren er 10 år, så når den tiden 
er ute må røykvarsleren byttes ut. 

Er røykvarslerne dine koblet til en sentral og 
får strømmen sin derfra, trenger du selvsagt 
ikke bytte batterier hvert år. Men husk at alle 
brannvarslingsanlegg trenger vedlikehold, så test 
røykvarslerne jevnlig; helst hver måned.

BRANNALARMANLEGG SØRGER AT 
BRANNVESENET BLIR RASKT VARSLET
Trådløse brannalarmanlegg har både et stort 
utvalg av røykdetektorer og større muligheter for 
å styre alarmeringen. Forutsatt at det er kommu-
nikasjon mellom sentralen og røyk varlere som 
gir alarm også ved lavt batterinivå, vil et slikt 
anlegg oppfylle kravene i de siste byggeforskrift-
ene. Hvis røyk oppdages av én røykvarsler, 
utløses alarmen i alle. I boliger med flere bo 
enheter kan brannalarmanlegg med kabler være 
den beste løsningen. Da går alarmen lokalt i noen 
minutter før hele bygget alarmeres. Hvis det for 
eksempel er os fra steke ovnen eller vanndamp 
som har utløst alarmen din, har du da mulighet til 
å stanse den før alarmen går ut på hele anlegget. 
Alarmsignalet fra både trådløse og kablede 

Brannsikring

«Kravet fra 
myndighetene 
er at alle boliger 
skal ha montert 
minst én 
røykvarsler som 
kan høres i alle 
soverom.»
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brannalarmanlegg kan også overføres til brann-
vesen, vaktselskap eller utvalgte mobiltelefoner.

En nyttig ting å huske på: Hvis du oppgraderer 
brannsikkerheten i hjemmet ditt, vil forsikrings-
selskapet gi deg rabatt i forhold til hvor mye 
sikkerheten er økt.

GJØR BRANNØVELSER HJEMME
Har du barn i huset, er røykvarslertester en fin 
måte å foreta «brannøvelser». Da får barna 
oppleve hvordan røykvarsleren piper og hva de 
skal gjøre hvis den gjør det. Sjekk samtidig om 
alle hører røykvarsleren fra soverommene sine 
når døren er lukket. 

Brann er skummelt, men ved å øve blir alle 
tryggere på hva de skal gjøre hvis det begynner å 
brenne. De minste barna må ha hjelp til å komme 
seg ut, og har du flere småbarn, må de voksne 
avtale seg imellom hvem som tar seg av hvilket 
barn. Avtal også et trygt møtested ute.

BRANNFOREBYGGENDE TILTAK FOR 
BORETTSLAG, SAMEIER OG VEL
Hva med å arrangere et møte der brannforebyg-
ging er temaet? Slike møter kan legges opp etter 
hva som er den største brannrisikoen hos dere. 
Dette kan for eksempel være om riktig håndte-
ring av brennbart avfall, hvorfor det er så viktig 
å holde røykvarslere og slukkeutstyr i orden, 
eller om å vise forsiktighet ved matlaging. Hvis 
dere nylig har installert brannalarmanlegg eller 
sprinkleranlegg, kan det være nyttig å gå gjennom 
hvordan anleggene fungerer; også hvis det ikke er 
dere beboere som selv skal betjene dem. Har dere 
har hjemmesider på internett, bør informasjon om 
brannsikkerhet legges ut der. På informasjons-
tavlene i oppgangene kan dere henge opp infor-
masjon om grunnleggende brannsikkerhet, med 
telefonnummerne til brannvesenet og vaktselskap, 
oppmøteplass ved brann, og regler for oppbeva-
ring av sykler og barnevogner i trappeganger.

Brannøvelser hjemme 
lærer alle i familien å 
komme seg raskt og trygt 
ut av huset.
Foto: Shutterstock

«Brann er 
skummelt, men 
ved å øve blir 
alle tryggere 
på hva de skal 
gjøre hvis det 
begynner å 
brenne.»
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Kravet fra myndighetene er at det skal finnes ett godkjent 
brannslukningsutstyr pr. boenhet.

Godkjent er husbrannslange, 6 kg pulver-
apparat og 9 liter skumapparat. Det samme 
er også 6 liter skumapparat av nyere 

type med slukkeeffekt på minimum 21A. En 
forutsetning for at brannslukningsapparatet skal 
være godkjent, er at det har CE-merket. Det beste 
er å ha en kombinasjon av flere ulike slukke
apparater, gjerne fordelt på de ulike etasjene.

HUSBRANNSLANGEN ER ENKEL Å BRUKE
Vann er et effektivt slukkemiddel, og med en 
husbrannslange har du ubegrenset tilgang på 
vann. Den er enkel å bruke, selv om du har 
øvd lite. Vann kan brukes til å slukke brann i 

materialer av tre, tekstil og papir. Vann kan også 
brukes til å slukke brann i elektriske apparater 
og i det elektriske anlegget. Derimot må vann 
aldri brukes på branner i væsker som fett, frityr, 
oljer etc., ettersom det kan føre til eksplosjons-
artet brannutvikling. En annen ulempe med 
husbrannslangen er at slokking med vann kan 
medføre store vannskader.

Når du skal plassere husbrannslangen er det 
viktig å huske på at den må rekke ut til alle 
rom i huset. Hvis den ikke gjør det, må du ha 
et slukke apparat til. Hvert år bør du kontrol-
lere husbrannslangen ved å rulle den helt ut, 

«Det beste 
er å ha en 
kombinasjon 
av flere ulike 
slukkeapparater, 
gjerne fordelt 
på de ulike 
etasjene.»

Mange ulike typer brannsluknings
utstyr å velge mellom
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kontrollere om den har fått sprekker eller andre 
feil, og til slutt teste den med vann. 

BRANNSLUKNINGSAPPARATER ER EFFEKTIVE
Slukkeapparater finnes både med skum og pulver. 
Disse apparatene slukker effektivt de fleste typer 
branner som oppstår i hjemmet, men i motsetning 
til husbrannslangen blir disse slukke apparatene 
tomme etter bare 10 - 20 sekunder.

Pulverapparater
Pulveret fra et ABC-pulverapparat har en 
kvelende effekt på brann. Apparatet skal plas-
seres lett tilgjengelig, og alle voksne og større 
barn i huset bør vite hvor dette er, og hvordan 
apparatet brukes. Pulver er egnet mot de fleste 
typer brann og har stor og rask slukkeeffekt, hvis 
det brukes riktig. Apparatet tømmes fort hvis du 
holder utløseren konstant inne, så på små branner 
bør du bruke apparatet støtvis for å ikke bruke 
opp pulveret for fort. På brann i treverk, er det 
lurt å bruke vann til etterslukking og nedkjøling. 
Pulveret er ødeleggende for elektriske apparater, 
og rengjøringskostnadene kan bli store hvis 
apparatet blir tømt ved et uhell. For at godkjen-
ningen av et pulverapparat skal gjelde over tid, 
må det kontrolleres av en fagperson hvert 5. år 
og være til service hvert 10. år. Hver måned 
må du sjekke at manometeret på apparatet viser 
grønt, og minimum to ganger i året må du vende 
apparatet opp ned for å hindre at pulveret pakker 
seg og dermed ikke vil fungere slik det skal.

Skumapparat
Skummet fra et skumapparat slukker brann 
gjennom kvelning og nedkjøling. De er velegnet 
på branner i fast materiale og brannfarlige væsker, 
og kan også brukes på elektriske apparater og 
i elektriske anlegg. Skummet forårsaker få 

sekundærskader, og den nedkjølende effekten 
minimerer behovet for etterslukking. Siden et 
skumapparatet på 9 liter tømmes i løpet av 20–30 
sekunder, bør det brukes støtvis hvis ikke brannen 
er så stor. For at godkjenningen av apparatet skal 
gjelde, må det kontrolleres av fagperson hvert 
2. år og være til service hvert 5. år. Også her er det 
viktig at du hver måned sjekker at manometeret 
på apparatet er på grønt. Skumapparatet tåler ikke 
frost og må derfor lagres i temperaturer over 0°C. 

Nyere forsøk utført av norske forsikringsselska-
per viser at pulverapparater i de fleste tilfeller er 
mer effektive enn skumapparater. 

CO2-apparat
Karbondioksidet i CO2-apparatene fortrenger 
oksygen og kveler effektivt brann. Slike apparater 
er ikke blant de godkjente brannsluknings-
apparatene, men kan være et godt supplement. 
CO2 er velegnet på branner i brannfarlige væsker 
og i elektriske apparater og anlegg. Apparatet er 
uegnet utendørs fordi slukkegassen fort fortynnes. 
På store branner fungerer det også dårlig fordi du 
må stå veldig nær brannen for å få effekt. Siden 
CO2-apparatet ikke er godkjent for hjemmebruk, 
har det heller ikke noen vedlikeholdskrav. Det 
er likevel viktig å sjekke manometeret en gang i 
måneden for å være sikker på at CO2-apparatet er 
klar til bruk om du skulle trenge det.

Slukkeskum
Slukkeskum er en liten sprayboks med skum som 
kan slukke branntilløp og mindre branner. Det 
finnes også slukkeskum som kan slukke mindre 
branner i fett og olje. Boksene med slukkeskum er 
ingen erstatning for de ordinære slukkemidlene, 
som husbrannslange og slukkeapparater, men kan 
være et nyttig supplement til disse.

Pulverapparat

Skumapparat

CO2apparat

Husbrannslange

MERKING PÅ BRANNSLUKNINGSAPPARATER
Klasse A: Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler mv.
Klasse B: Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling mv.
Klasse C: Mot brann i gasser som propan, butan, metan mv.
Klasse D: Mot brann i metaller (lite brukt)
Klasse F: Mot brann i matoljer Kilde: www.sikkerhverdag.no
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FASTMONTERTE BRANNSLUKNINGSANLEGG 
ER OGSÅ EN MULIGHET
Bare i offentlige bygg og i bygninger med stor 
risiko for brann og eksplosjoner er det satt krav 
til fastmonterte slukkeanlegg. I vanlige hjem 
er boligsprinkler mest aktuelt. Dette er enkelt 
oppbygde sprinkleranlegg som er tilpasset vann-
mengden og vanntrykket som finnes der. Dysene 
er som regel flushmontert slik at det kun er et 
rundt deksel som er synlig oppe i taket. Selve 
dysen kommer frem når anlegget blir utløst, og 
dette skjer ved høye temperaturer; normalt 70°C.

Aerosoler passer også i private boliger. Dette er 
små anlegg som fungerer uten tilkobling av strøm. 
De finnes i mange størrelser og kan dekke alt fra 
en liten TV eller PC til relativt store rom. Et slikt 
anlegg består som regel av en beholder med nitro-
genforbindelser som slukker brannen. Også her er 
det høye temperaturer som aktiverer anlegget. 

Enkelte steder, som i tett trehusbebyggelse, 
benyttes det ofte utvendige deluge-anlegg5. Dette 
er rør med åpne sprinklerdyser og faste tilkob-
lingspunkter hvor brannvesenet kan koble seg 
til med sin vannforsyning. Dermed blir fasadene 
overrislet og det kan hindre spredning av branner 
mellom bygninger som ligger tett i tett.

BRANNTEPPER ER EFFEKTIVE MOT BRANN 
I KJELER OG GRYTER
Branntepper er fremstilt av glassfibermaterialer 
og derfor veldig motstandsdyktig mot brann. De 
kan spesielt komme til nytte for å kvele flammer 
i frityrkjeler og gryter. Teppet må da benyttes 
tidlig i brannfasen, og det er viktig å huske på 
at en eventuell brann lett kan blusse opp igjen 
dersom du fjerner teppet for tidlig. Brannteppet 
er også effektivt mot brann i klær og hår. Ved å 
pakke teppet rundt deg kan du skjerme deg mot 
varmen hvis du må rømme gjennom flammer. 

SLIK PLASSERER DU 
BRANNSLUKNINGSMIDLENE
På skissen nedenfor ser du et forslag til utplas-
sering av slukkemidler. I første etasje er brann-
slangen plassert slik at den dekker hele huset. På 

kjøkkenet ligger et brannteppe for å raskt kunne 
slukke branner i forbindelse med matlaging, 
spesielt branner i frityr, fett og oljer. I annen 
etasje er det plassert et pulverapparat i gangen, 
både for raskere å kunne dekke denne etasjen, 
men også for å kunne skape en rømningsvei ut. 
Rømningsstigen ved vinduet i soverom 1 gir oss 
en rømningsvei ut til det fri når det ikke er mulig 
å ta seg ned gjennom trappen.

KRAV TIL BYGNINGENS BRANNSIKRING
I kommunen skal de ha oversikt over gjeldende 
lover og regler for vern av bygninger. Og uansett 
om huset ditt er underlagt særskilt vern eller 
ikke, må du søke kommunen om tillatelse før du 
gjør endringer på huset ditt. Hvis huset ditt ligger 
i et bevaringsverdig område eller er båndlagt 
på annen måte gjennom plan- og bygnings-
loven, må du høre med kommunen om hvilke 
bestemmelser som gjelder. Er huset fredet etter 
kulturminne loven, kan du også henvende deg til 
fylkes kommunen og/eller Riksantikvaren for å få 
faglig råd og veiledning. 

Slukkeskum

Fastmonterte 
brannslukningsanlegg

Brannteppe

Figur 3. Rømningsveier5) Déluge (fransk): Flom
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Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(Byggteknisk forskrift), også kalt TEK, skal sikre 
at bygg planlegges, prosjekteres og utføres slik at 
kravene til sikkerhet, miljø, helse og energi blir 
ivaretatt. Denne forskriften angir minimumskra-
vene som stilles til bygninger som skal oppføres 
i Norge. Det er også utarbeidet en veileder til den 
byggtekniske forskriften, VTEK. Der får du vite 
hvordan disse kravene skal oppfylles i praksis, 
og hvordan du kan oppnå en sikkerhet som er 
bedre enn minimumskravene. I dagens gjeldende 
tekniske forskrift (TEK17) handler kapittel 11 
om brann og brannsikkerhet. 

BRANNSIKRING AV GAMLE DØRER 6 
Kulturhistoriske verdier kan av og til komme i 
konflikt med kravene til brannsikkerhet. Da kan 
det være både aktuelt og nødvendig å vurdere 
alternative løsninger som imøtekommer kravene 
til brannsikkerhet, uten å gå på bekostning av 
estetikken. Og uten at det fører til store kostna-
der. Det er gjennomført flere vellykkete pro-
sjekter i verneverdige og fredete anlegg når det 
gjelder brannsikring. Slike referanseprosjekter 
kan være nyttig for å dra nytte av.

I mange gamle bygårder har leilighetene fortsatt 
de originale inngangsdørene til trapperommet. 
Disse dørene kan ha blitt skjeve, de slutter ikke 
helt inntil karmen, eller kanskje er dørstokkene 
nedslitt. Siden trapperommet er felles rømningsvei 
for beboerne, er det viktig at inngangsdørene er 
tette for å hindre at røyk sprer seg til trapperom-
met om det begynner å brenne i en av leilighetene. 

Byantikvaren i Oslo har flere tiltak for å bevare 
gamle dører:
•  Frese ut spor i dørkarmen og fylle disse med 

en masse som utvider seg ved høy temperatur.
•  Montere selvlukkere på dørene slik at de ikke 

blir stående åpne.
•  Bruke brannhemmende maling.
•  Skifte gammelt trådglass og la det nye ha 

tilpassede lister.
•  Sette inn nye dører med brannklassifisering 

innenfor de gamle dørene. De nye dørene kan 
holdes åpne av magneter, men lukkes automa-
tisk ved brann.

Brannsikring av inngangsdører er bare ett av tiltak-
ene for å øke brannsikkerheten i en bygning. Og 
de fysiske utbedringene bør følges opp av forebyg-
gende arbeid blant beboerne for å hindre brann.

Det er viktig at inngangs
dørene inn til leilighetene 
er tette. Da hindrer de 
at røyk sprer seg ut i 
trapperommet.
(Foto: Byantikvaren i Oslo)

6) Kilde: Byantikvaren Oslo kommune

«Kulturhisto
riske verdier 
kan av og til 
komme i konflikt 
med kravene 
til brannsikker
het.»
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DET FØRSTE DU SKAL GJØRE:  
REDDE – VARSLE - SLUKKE 7

Hvis det begynner å brenne, er det viktig å få alle 
raskt ut av boligen. Bank på dører, rop «Brann!» 
og hjelp andre ut. 

7) Kilde: www.sikkerhverdag.no

DERETTER RINGER DU 110
Når alle er trygt ute, ringer dere nødnummeret 
110, som går direkte til brannvesenet; uansett 
hvor du bor i Norge. Du kan prøve å slukke 
brannen med husbrannslange eller slukkeapparat. 
Men brannrøyk er svært giftig, så pass på å ikke 
utsette deg selv for unødvendig fare. Da er det 
bedre å vente til brannvesenet kommer.

Hvis brann oppstår

NØDNUMMER 
I NORGE
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116117
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Kontorer, utesteder og sykehus er pålagt 
strenge krav om rømningsveier, og disse 
skal være godt merket med skilt som viser 

retningen dere skal ta hvis brannalarmen går og 
dere må evakuere bygningen.

For boliger er hovedkravet at den skal ha minst 
én rømningsvei som fører direkte ut i det fri, 
og har den flere etasjer må den ha alternative 
rømningsveier. Rømningsveiene kan gå ut 
gjennom inngangsdøren, gjennom et vindu, ut 
fra kjelleren eller via en brannstige. Vinduer 
må oppfylle spesielle krav for å være godkjent 
rømningsvei. Disse gjelder blant annet størrelsen 
på vinduet og avstanden ned til bakken. Bredde 
+ høyde på vinduet må være minimum 1,5 
meter, ha en bredde på minimum 0,5 meter og en 
høyde på minimum 0,6 meter. Dersom vinduet 
er midthengslet er det høyden fra nedre karm og 
opp til vinduet i åpen stilling som gjelder, slik 
som vist på figuren nedenfor.

Kravet til rømningsveier er også avhengig av 
når huset ble bygget. Byggesaksavdelingen 
i kommunen eller tilsynsavdelingen i brann-
vesenet kan hjelpe deg å finne ut hvilke krav 
som gjelder for akkurat din bolig. Og hvis du 
planlegger å bygge ut eller pusse opp, må du 
forsikre deg om at kravene til rømningsveier 
er oppfylt.

Hensikten med disse kravene er selvsagt at du 
skal kunne komme deg raskt ut av huset hvis 
det begynner å brenne. Det er lurt om dere på 
forhånd har tenkt ut hvordan du og familien 
skal komme dere i sikkerhet, og øvd dere på 
alle rømningsveiene som er i huset.

LÅSTE DØRER MÅ HA NØKKELEN LETT 
TILGJENGELIG
Noen låser dørene og fjerner nøkkelen for å føle 
seg tryggere mot inntrengere. Da er det viktig å 
ha nøkkelen lett tilgjengelig i nærheten av døren 
slik at dere lett får den opp hvis dere må rømme 
den veien. 

BRANNSTIGE VED RØMNINGSVEIER FRA 
ETASJENE OVER
Hvis høyden fra nedre vinduskarm og ned til 
bakken er over 5 meter, må vinduet ha en en 
fastmontert utfellbar brannstige eller en løs 
rømningsstige for å kunne brukes som rømnings-
vei. Men å hoppe fra høyder på under 5 meter 
kan også medføre stygge skader, så det anbefales 
å montere stiger der også.

Sørg for sikre rømningsveier

«Det er lurt om 
dere på forhånd 
har tenkt ut 
hvordan du og 
familien skal 
komme dere i 
sikkerhet, og 
øvd dere på alle 
rømningsveiene 
som er i huset.»

Illustrasjonsfoto: Shutt
erstock
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Mange av funksjonene i en bygning blir sterkt svekket når det foretas 
restaurering og oppussing. Ryddig byggeplass er derfor meget viktig for å 
unngå brann, og dette ansvaret ligger hos huseieren.

N år en bygning er under restaurering eller 
oppussing er den på sitt mest sårbare. Da 
svekkes mange av funksjonene som nor-

malt er tilstede. Derfor må de som er involvert 
i byggeprosjektet være bevisst på hvor sårbar 
bygningen er, og sørge for tiltak som minsker 
risikoen for brann. Store byggeprosjekter har 
gjerne en byggeleder som koordiner entreprenø-
rer og HMS, men det er likevel eieren som har 
ansvaret dersom noe skulle skje. 

Ryddighet er alfa og omega på en byggeplass. 
Først og fremst for å unngå personskader, 
men også fordi den har positiv påvirkning på 
produksjonen og trivselen. I tillegg er ryddighet 
viktig for brannsikkerheten, siden her håndteres 
brennbare væsker sammen med brennbare 
materialer. Også de midlertidige løsningene på 
det faste elanlegget utgjør en stor brannrisiko. 
For her brukes skjøteledninger og koblinger i et 
miljø med spon, sagflis og bygningsmaterialer. 
Hvis en slik ledning kommer i klem og får 
brudd, kan dette lett føre til lysbuer med svært 
høy temperatur og dermed forårsake brann. 

TIDLIGERE FORÅRSAKET VARME ARBEIDER 
MANGE BRANNER
Med varme arbeider menes arbeid som foregår 
med åpen flamme eller gnist fra for eksempel 
vinkelsliper, skjærebrenner, sveis ing, lodding 
og arbeid med taktekking. På 1990-tallet var så 
mange branner knyttet til denne type arbeid, at 

forsikringsbransjen fant ut at de måtte innføre 
en del nye krav overfor byggebransjen. Et 
av disse kravene er at alle som utfører varme 
arbeider må ha sikkerhetssertifikat fra Norsk 
Brannvernforening, og at dette må fornyes annen 
hvert år. Et annet krav er at entreprenøren må 
utarbeide en analyse av risikoen for brann før 
arbeidet starter, og sette inn tiltak for å redusere 
sannsynligheten for at den oppstår. Blant annet 
skal det alltid være godt med egnede slukkemid-
ler på stedet hvor de varme arbeidene utføres. Det 
må også vurderes hvorvidt det skal holdes brann-
vakt under arbeidet og etter at det er avsluttet. 
Resultatet av disse bestemmelsene er at branner 
forårsaket av varme arbeider nå er minimalisert.

LINOLJE KAN LETT SELVANTENNE
Som nevnt tidligere i dette hefetet, kan en fille 
med linolje kan på kort tid bli så varm at den 
selvantenner. Derfor må brukte filler med linolje 
aldri bli liggende sammen med brennbart mate-
riale eller kastes i søpla. De må legges i vann 
eller i en brannsikker, lukket beholder. Helst 
bør alt pussegarn, papir, filler, sagspon og annet 
som er fuktet med linolje brennes opp. Slipestøv 
fra et tidligere lakkert gulv er også farlig og må 
behandles deretter. 

TJÆRE ER LETT ANTENNELIG OG SVÆRT 
BRENNBAR
Oppvarming av tjære må skje i god avstand fra 
brennbare bygninger, og må nøye passes på hele 

Brannfaren øker gjerne i 
forbindelse med oppussing

«Når en bygning 
er under 
restaurering 
eller oppussing 
er den på sitt 
mest sårbare.»
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tiden. Tjære har en tenntemperatur på 270°C, og 
skulle den antenne, må du omgående få lagt på 
et brannsikkert lokk for å kvele brannen. Mest 
praktisk er å varme tjæren opp i et vannbad. Da 
vil temperaturen aldri overstige 100°C, og da 
unngår du antenning.

Også nypåført tjære er lett antennelig og svært 
brennbar. Unngå derfor tjærebreing i stekende 
sol, og ta nødvendige forholdsregler for å unngå 
at brennglass eller reflekser antenner tjæren. Sørg 
alltid for å ha godt med slukkemidler tilgjengelig 
under dette arbeidet.

NOEN ARBEIDS- OG VARMELAMPER BLIR 
SVÆRT VARME OG KAN SKAPE BRANN
Ikke bruk arbeidslamper av halogen eller 
glødetrådtype, men heller lamper med lysstoff-
rør eller LED som har lav overflatetemperatur. 
Uansett skal du alltid ta dine forholdsregler; 
for eksempel skal du aldri plassere lampen ved 
lett antennelige materialer eller forlate den uten 
tilsyn.

MYE ROT OG AVFALL ØKER FAREN FOR BRANN
En annen grunn til å holde orden på bygge-
plassen, er at mye avfall og uryddighet på 
byggeplassen kan friste noen til å tenne på. Ved 
større bygningsmessige arbeider er det derfor lurt 
å gjerde inn byggeplassen for å hindre at uved-
kommende kommer inn. 

Ryddighet rundt bygningen kan også være 
en god investering i ettertid. Hvis skrot inntil 
bygningen først aksepteres, fører dette ofte til 
enda mer skrot, og da øker brannfaren. Under 
den store brannen i Lærdal viste det seg at på 
enkelte steder hvor det var ryddig og fantes 
lite brennbart materiale, tok ikke brannen tak 
i huset, men gikk videre til neste hus. 

Avfallsbeholdere bør ikke stå inntil bygningen, 
men plasseres et stykke unna og helst være låst 
fast. Da unngår du at noen trekker beholderen 
inntil huset og setter fyr på den. En slik brann 
sprer seg svært raskt opp til takfoten, og får den 
utviklet seg til loftet, er bygningen tapt.

Mye skrot og avfall på 
byggeplassen kan friste 
noen til å tenne på.

«Hvis 
skrot inntil 
bygningen først 
aksepteres, 
fører dette ofte 
til enda mer 
skrot, og da øker 
brannfaren»
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A lle tekniske installasjoner krever ettersyn. 
Dette blir egentlig på samme måten som 
vedlikeholdet av en bil. Vi sørger selv 

for at bilen er i driftsmessig og forskriftsmessig 
stand, og sender den på service med jevne 
mellomrom. Et elanlegg må også ha jevnlig 
ettersyn for å fungere slik det skal, i verste fall 
kan feilfunksjoner skade bygningen.

INTERNKONTROLL PÅ BRANNSLUKNING- OG 
ALARMANLEGG MÅ FORETAS JEVNLIG
Dere bør få sjekket slukke- og alarmanlegget 
jevnlig. Hva som skal kontrolleres, kommer an 
på hvor komplisert anlegget er. Fra installatøren 
skal dere ha fått en FDV-dokumentasjon, og der 
skal det fremkomme hva som skal kontrolleres 
og hvordan dette skal gjennomføres. Her er noen 
eksempler på slik dokumentasjon:
 
Ukentlig kontroll av sprinkler og 
brannsentral:
•  Sjekk alarmsentral: Normal drift, ingen 

stående alarmer eller utkoblinger 
•  Sjekk nivå vanntrykk
•  Sjekk status lufttrykk (ved tørranlegg)
•  Tapp vann av kompressor (ved tørranlegg)
•  Sjekk oljenivå kompressor (ved tørranlegg)

Kontroll som skal gjennomføres annenhver 
måned:
•  Test alarmoverføring til 110-sentral 
•  Visuell sjekk av detektorer:  

Om de er tildekket eller har skader ol.
• Test alarm manuell melder
• Test alarm utløst sprinkler

I tillegg til dette, har eier ansvar for at det inngås 
serviceavtale med et fagkyndig firma, som skal 
utføre en årlig kontroll av anlegget. Eventuelle 
feil og mangler som da oppdages, må eier sørge 
for at blir rettet. Dokumentasjon på at dette 
og internkontroll er gjennomført, skal ligge i 
brannboka.

Jevnlig ettersyn og vedlikehold av 
tekniske installasjoner hindrer brann

La fagfolk inspisere 
alarmanlegget jevnlig.
Foto: Colourbox
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Branntomter etter uerstattelige historiske bygninger er bestandig et svært trist syn.

32 GODE RÅD OM BRANN OG SIKRING



33FORTIDSMINNEFORENINGEN



Det er selvsagt større utfordringer å sikre mot brann i tett trebebyggelse enn 
for enkelthus. Derfor er det viktig å få gjennomført overordnede tiltak blant 
alle huseierne. En grundig brannsikringsplan er et godt utgangspunkt når det 
skal besluttes hvilke brannsikringstiltak som skal velges.

R iksantikvaren har i samarbeid med DSB, 
kommuner, fylkeskommuner og brann vesen 
satt opp en liste over verneverdige tette 

trehusmiljøer. Et av hovedkriteriene var at områ-
det måtte inneholde minst 20 hus og at det var 
mindre enn 8 meter mellom husene. I dag er det 
registrert ca. 200 verneverdige tette trehusmiljøer 
i Norge, og disse omfatter alt fra små uthavner og 
klyngetun til større trehusbebyggelser i byene. 

Utfordringene med brannsikring er naturligvis større 
i tett trehusbebyggelse enn for enkelthus, fordi det 
behøves overordnede tiltak for å sikre at brann i én 
bygning ikke sprer seg til nabobygningene. 

Siden eierne i følge lovverket kun har ansvaret for 
sin egen bygning, kan det være utfordrende å få 
gjennomført overordnede tiltak. Derfor er det nød-
vendig at kommunen eller en representant for alle 
eierne, som for eksempel en velforening, sørger for 
at nødvendige brannsikringstiltak blir gjennomført.

La oss påpeke at tiltakene som er skissert 
nedenfor er like aktuelle i annen bebyggelse der 
husene står tett som i de registrerte verneverdige 
tette trehusmiljøene. 

EN GRUNDIG BRANNSIKRINGSPLAN ER EN 
GOD START
Vanligvis er det naturlig at kommunen tar ansva-
ret for å gjennomføre felles brannsikringstiltak i 

verneverdige tette trehusmiljøer. Det første som 
da må utarbeides er en brannsikringsplan, utført 
av kommunen, andre lokale krefter eller av en 
ekstern konsulent.

Første punkt i brannsikringsplanen er en 
risiko analyse, som så danner grunnlaget for 
hvilke brannsikringstiltak som skal velges. 
Aktuelle tiltak her kan blant annet være å 
installere varslingsanlegg som er koblet direkte 
til brannvesenet, at det er sørget for gode 
slukkemuligheter, og at det er utplassert egnet 
utstyr for bekjempelse av branner i spesielt 
utsatte områder, som for eksempel på loft.

INNVENDIG RØYKVARSLER OG 
BRANNALARM HINDRER SPREDNING
Hvordan det blir reagert i de første minuttene, 
er avgjørende for hvordan en brann utvikler 
seg. Tidlig varsling til brannvesenet er blant de 
viktigste tiltakene i tett bebyggelse. Dersom 
dette skjer, er sjansene gode for at brannen kan 
slukkes inne i huset, og dermed unngå spredning 
til nabobebyggelsen. 

Men det kan være vanskelig å få alle eierne til 
å betale sin del av et alarmanlegg. Det beste er 
da om kommunen eller velforeningen bekoster 
montering og drift av anleggene. Alternativt at 
de innhenter pristilbud på alarmanleggene, og 
presenterer dette for eierne. Ved å gå ut samlet 

Brannsikring av tette trehusmiljøer

«Det første 
som da må 
 utarbeides er en 
brannsikrings
plan, utført av 
kommunen, 
andre lokale 
krefter eller 
av en ekstern 
 konsulent.»
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I tette trehusmiljøer må beboerne gå sammen for å forhindre brann.
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på denne måten, kan det oppnås bedre priser på 
installasjon og serviceavtaler, hvilket kan gjøre 
det lettere for eierne å si ja til sikringstiltaket. 

UTVENDIG BRANNVARSLING
Det kan være en utfordring å få alle eierne i 
trehusmiljøet til å være med på å installere 
innvendige alarmanlegg. Også et utvendig 
brannvarslingsanlegg vil være meget nyttig, 
for dette vil før eller siden oppdage brann som 
har oppstått i et av husene. Slike anlegg kan 
altså overvåke større områder på en økonomisk 
forsvarlig måte, uten å gjøre for stor inngripen i 
de verneverdige husene. Slike systemer benyttes 
i dag på Røros og i Trondheim.

Slike systemer kan bestå av varmedetekterende 
kabler eller rør som er montert ved grunnmur 
og tak. Når det da blir stor varme på kabelen, 
utløses alarmen. En annen løsning er flamme-
detektorer satt på vegger eller egne stolper som 
overvåker én eller flere bygninger. Det finnes 

også varmedetekterende kameraer som kan 
overvåke et stort uteområde. Ved brann aktiverer 
kameraet en alarm og overfører bilder til en 
vaktsentral, men det kan ta litt tid før en innven-
dig brann blir stor nok til at kameraet oppdager 
den og utløser alarmen.

DET ER MULIG Å SLUKKE SMÅ BRANNER SELV
Dersom trehusmiljøet har egnet slukkeutstyr, 
kan beboerne selv slukke mindre branner. 
Håndslukkere har begrenset slagkraft og virketid, 
så det vil være fornuftig å investere i frostsikre 
brannslanger som er beregnet for utvendig bruk. 
Større branner må imidlertid brannvesenet ta 
seg av.

SLUKKEANLEGG PÅ LOFT HJELPER 
BRANNVESENET
Utvikling av farlig røyk og vanskelig adkomst 
kan gjøre det umulig for brannvesenet å få 
slukket en loftsbrann. For å hindre at en brann 
på loftet kommer ut av kontroll, er det en god 

Ofte er det nødvendig at 
kommunen tar ansvaret for 
at effektive brannsikrings
tiltak blir gjennomført i 
tette trehusmiljøer
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løsning å montere slukkeanlegg der oppe, 
utstyrt med koplinger som brannvesenet kan 
tilkoble sine brannslanger. Dette er enkle 
og relativt rimelige anlegg som krever lite 
vedlikehold. 

AUTOMATISKE SLUKKEANLEGG BØR 
INSTALLERES I SPESIELT UTSATTE 
BYGNINGER
I større tette trehusmiljøer vil det som regel 
være urealistisk å få installert automatisk 
slukkeanlegg i hele bebyggelsen. Men i 
bygninger med store åpne konstruksjoner, 
hvor brannvesenet kan få problemer med 
å slukke en brann, bør det installeres 
automatiske slukkeanlegg, som for eksempel 
sprinkler- eller vanntåkeanlegg. 

Å FUKTE FASADEN HINDRER AT BRANNEN 
SPRER SEG FRA NABOBYGNINGEN
Dersom det brenner i nabobygningen, vil det 
være en fordel å få fuktet fasaden for å unngå at 
denne tar fyr. Fasadesprinkler hvor brannvesenet 
kan koble seg til regnes ikke lenger som fornuf-
tig, fordi mange brannvesen har vannvegger og 
annet utstyr som de legger ut mellom husene for 
hindre brannspredning. Fasadesprinkler fører 
dessuten ofte til skjemmende installasjoner på 
bygningen. 

BRANNHEMMENDE FASADER
Dersom veggpanelet er av nyere dato, kan det 
være aktuelt å male bygningen med brann-
hemmende maling på utsatte steder eller brann-
isolere fasaden på annen måte; for eksempel ved 
å montere brannrister i åpninger i panelet. 

TETTING MELLOM LOFT HINDRER 
OMRÅDEBRANN
I tett trehusbebyggelse er det ofte sammenheng-
ende loft mellom husene, og der kan brann raskt 
spre seg. Ved å sette inn brannvegger på loftet 
mellom husene kan områdebranner forhindres. 
Det er viktig at slikt arbeid blir utført av fagfolk.

FORBYGGENDE BRANNSIKRING BLANT 
BEBOERNE ER NYTTIG OG VERDIFULL
Det beste er selvsagt å forhindre at branner 
oppstår. Effektive tiltak her er å gi beboere og 

I bygninger hvor brann
vesenet kan få problemer 
med å slukke en brann, bør 
det installeres automa
tiske slukkeanlegg.
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eiere informasjon om riktig bruk av elektrisk 
utstyr og det elektriske anlegget, hvordan åpen 
ild skal behandles, riktig håndtering av avfall, 
og viktigheten av å få fjernet rusk og rask rundt 
bygningene. Å foreta felles kontroller av ildste-
der og elektriske anlegg er også god, forebyg-
gende brannsikring.

NABOBEREDSKAP BÅDE FOR UTRYKNING 
VED BRANN OG FOR Å FORHINDRE BRANN
Ofte tar det tid før brannvesenet ankommer. 
Derfor er det fornuftig å få organisert en felles 
brannberedskap blant naboene, og kommunen 
bør ha det overordnede ansvaret for å gjennom-
føre dette.

Som en del av denne beredskapen kan naboene 
gå sammen om diverse tiltak for å forhindre 
brann, slik som rydding av egne- og felles area-
ler, sørge for forsvarlig lagring av brennbare stof-
fer og utvikle gode rutiner for bruk av elektrisk 
utstyr. De kan også bli enige om å rykke ut med 
egnet slukkeutstyr for å slukke mindre branner. 
Og ved større branner kan de bidra til å hindre at 
brannen sprer seg, ved for eksempel å lukke alle 
vinduer og fukte fasadene på nabohusene. 

GOD AVFALLSHÅNDTERING HINDRER BRANN
Fornuftig plassering av avfallsbeholdere kan for-
hindre mange branner i tette trehusmiljøer. Ofte 
er ildspåsetting en impulshandling, og derfor er 
det viktig å unngå at materiale som kan benyttes 
til å stifte en brann er lett tilgjengelig. Dette 
betyr at avfallsbeholdere og containere ikke skal 
plasseres inntil brennbare fasader, særlig ikke 
dem mot gaten. Helst bør avfallet plasseres i 
låsbare, brannsikre rom eller i nedgravde stasjo-
ner. I tette trehusmiljøer må slike stasjoner som 
regel monteres i regi av renovasjonsetaten. 

VEDLIKEHOLD AV BRANNSIKKERHETEN
I et område med mange eiere er det en utfordring 
å bestemme hvem som skal ha ansvar for å 
vedlikeholde brannsikkerheten, og det kan være 
vanskelig å få de enkelte eierne til å finansiere 
dette. Av den grunn er det som regel best at 
kommunen påtar seg dette ansvaret. 

Kilder og videre lesning:
www.dsb.no
www.sikkerhverdag.no
www.brannvernforeningen.no
www.brannvernuka.no
www.agent110.no
http://www.brannbamsen.no/
www.aksjonboligbrann.no
www.brannvettskolen.no

Dersom det finnes egnet 
slukkeutstyr på området, 
kan naboer sørge for å 
slukke mindre branner.
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En helhetlig interiør, med marmorert brannmur og jernovn. Foto: Else Rønnevig
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Helt siden de første menneskene fulgte reinen hit til landet etter siste istid, 
har husvære ikke bare handlet om å få tak over hodet, men også om å holde 
varmen. Ildstedets utvikling frem til i dag har stort sett dreid seg om to ting: 
Å få mest mulig ut av brenselet, og å kunne varme opp huset med minst mulig 
brannrisiko.

av Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen. 

Å fyre opp bål inne i huset – særlig i trehus – 
er jo ganske sprøtt, og innebærer betydelig 
risiko. Så selv om du kan ha stor sans for 

å gjøre tingene akkurat som i gamle dager, nåja, 
kanskje ikke å gå helt tilbake til en åre, men å 
bruke jernovn, grue eller peis, da skal du ta sikker-
heten på alvor. Samtidig er det heller ikke dumt å 
tenke energiøkonomisering, selv om vedfyring i 
seg selv er både økonomisk og klimavennlig. 

JERNOVNER
Jernovnen kom til Norge på 1500-tallet. I starten 
ble de importert fra Tyskland, men like før 1600 
begynte vi å produsere dem selv her i landet. De 
første jernovnene var rett og slett enkle kasser 
med plater av støpejern, som regel utsmykket med 
bibelske eller heraldiske motiver. Ovnsplatene ble 
støpt direkte i nærheten av masovnen, og ovnene 
ble ganske upresise i støpen og dermed langt fra 
tette. Disse ovnene var et klart framskritt i forhold 
til åre og grue; de var mer varmeeffektive og 
mye sikrere. Men for at jernovner skal fungere 
optimalt, må de være tette, slik at du får kontroll 
på trekken, og slik at det ikke kommer gnister 
ut. Tidligere ordnet man dette med å legge leire i 
skjøtene, mens i dag brukes gjerne ovnskitt idet 
ovnen monteres. I tillegg skal ovnen steinsettes 
innvendig, enten ved å mure med ildfast stein, 

bruke ildfast masse eller ildfaste plater. Dette gir 
bedre varmeøkonomi, og ovnen holder lenger. 
Uforsiktig fyring i en ovn uten steininnlegg fører 
til at den over tid blir ødelagt. 

Rundt 1720 kom den første etasjeovnen, laget på 
Fritzøe Verk i Larvik. Den var en klar varmeø-
konomisk forbedring, ved at røyken varmet opp 
mer av rommet før den forsvant opp i pipa. Verre 
for kråkene, men bedre for folk. Det var ganske 
vanlig å supplere ovnen med en røykkasse; en 
kasse av blikk som ble montert på røykrøret over 
ovnen for å snyte kråka for enda mer av varmen. 
Ganske raskt ble det lagt til enda en etasje, slik at 
du kunne kjøpe ovnene enten bare med brenn-
kammer, eller med én etasje eller flere over. De 
første ovnene av denne typen var svært kostbare, 
men etter ca. 1750 ble de billigere og vanligere. 
I statushjem kompenserte de da med å ha flere 
ovner, og større ovner med flere etasjer. En del 
steder ble ovnene utstyrt med gnistfangere, dette 
var en konstruksjon i metall over ovnen hvor 
røyken ble virvlet rundt før den gikk i pipa. Da 
ble glør enten fanget opp eller sluknet før de rakk 
å forsvinne ut pipa og antenne naboens tak. 

Det er all grunn til å passe godt på slike gamle 
ovner. De var utrolig verdifulle og eksklusive 

APPENDIX:
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da de kom, i dag er de sjeldne bruksantikviteter 
og flotte eksempler på norsk treskjærerkunst og 
kunsthistorie. Det finnes ovner som kan være 
utsmykket av en av tidenes beste treskjærere 
i Norge, Henrik Beck. Han var mesteren bak 
interiøret i Kongsberg kirke, men skar også 
former for mange jernverk. Så løp og kjøp. 
Dersom de er i god stand, kan slike ovner godt 
brukes fremdeles. Vær imidlertid nøye med at de 
er skikkelig steinsatt, og at de er kittet skikkelig. 
Det er også et par andre punkter du kan forbedre.

Fram til 1830 sto ovnene nesten alltid på en 
trekrakk. Først etter 1850 ble det mer vanlig med 
jernføtter. Om du vil fortsette å bruke en ovn 
som står på trekrakk – og det vil du vel – bør du 
ta noen forholdsregler. Sjekk først at krakken er 
solid. 3000 kilo varmt støpejern på frifot inne i 
huset er ingen god idé. Er krakken dårlig, bør du 
få laget en ny. Den gamle kan du jo gjøre om til 
en fin fotskammel, noe som var ganske vanlig 
før i tiden, også.

Mellom ovnen og krakken må du få lagt en 
varmehemmende plate eller en steinplate. Et 
alternativ kan også være å legge inn en metall-
ramme mellom de to. Ovnen bør også steinsettes 
i bunnen, og det kan gjerne ligge et lag sand 
over steinene. Dørene på slike gamle ovner er 
som regel en svakhet. De ble laget av et enkelt 

lag blikk, med hull for trekk. For det første har 
dørene lett for å bli skjeve og bulkete, for det 
andre kan det sprute gnister ut av trekkhullet. 
Er døra dårlig, bør du få en smed til å lage ny, 
eventuelt kan du få ham til å forbedre den gamle. 
Skal du fyre godt i en slik ovn bør døra være 
dobbel, det vil si at den har en plate på innsiden, 
som er adskilt fra døra med ca. 1 cm. Denne 
innerplaten lages litt mindre, eller utstyres med 
trekkhull som ikke sitter like bak hullene ved 
døra. Dette gjør ovnen langt tryggere å bruke, og 
i tillegg skåner det den gamle døra. 

JERNSTØPERIENES OVNER
I begynnelsen på 1800-tallet skjedde det en 
revolusjon i teknologien for å støpe ovner. De 
fleste jernverkene i Norge gikk da konkurs, men 
samtidig vokste det raskt fram mange jernstøpe-
rier rundt om i landet. Disse laget mer moderne 
ovner, med tynnere og mer presise plater og 
ofte med mange etasjer. Etter hvert kom det 
også vedkomfyrer, rundovner og magasinovner. 
Disse ovnene er fremdeles utmerkede «fyrings-
maskiner», i tillegg til at de er fine møbler. Også 
her må du steinsette brennkammeret og tette 
skikkelig med ovnskitt idet du monterer. Gjør 
du dette, er disse ovnene både effektive og sikre. 
Et svakt punkt kan imidlertid være trekkhullene, 
som i noen tilfeller kan være vel luftige. Det skal 
litt til for en trassig gnist å komme ut den veien, 
men det kan være lurt å være på den sikre siden. 
Da finnes det en del eldre gnistfangere som kan 
stå på askeleppen, slik at en eventuell gnist ikke 
kommer lengre enn dit. En del av disse ovnene 
har også askeskuffer på undersiden. Dette kan 
være ganske luftige konstruksjoner, så det kan 
være lurt å legge en plate over, både for å øke 
brannsikkerheten og for å få mer kontroll på 
trekken. Ulempen da er at du må tømme aske 
oftere. 

For mer informasjon:
•  Riksantikvarens informasjonsark 3.11.1 Piper 

og ildsteder
•  Drange, Aanensen og Brænne: Gamle trehus, 

historikk, reparasjon og vedlikehold, 3. utgave 
2011, Gyldendal Norsk Forlag.

•  Fjeldheim, Ola: Norske jernovner 1530-1930. 
På bloggen «oppistua»

Fra Bjørkheimstølen.
(Foto: Helge Eek)
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Siden 1844 har Fortidsminneforeningen vært spydspissen i landets kulturminnevern.
Vi vet at bevaring er et aktivt valg. Kulturminner består bare hvis det er vilje til det. 
Fortidsminneforeningen er en pådriver for at Norge skal få en holdbar kulturminnepolitikk.

Tenk deg et Norge uten stavkirkene, vikingeskipene, Nidarosdomen, 
Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen. Alt dette og mye mer av landets 
kulturskatter hadde vært borte uten Fortidsminneforeningens innsats.

FORTIDSMINNEFORENINGEN
fortidsminneforeningen.no

Urnes stavkirke i Sogn er en av Fortidsminneforeningens mest spektakulære og verdifulle eiendommer. Foto: Fortidsminneforeningen

STØTT OSS, BLI MEDLEM!
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Skogfinneplassen Mikkelrud i kommunen Aurskog-Høland i Akershus.
Restaurert av eier Tore Ovlien.

Uansett, skal du bli 100 prosent fornøyd med resultatet, må du 
ta blikkenslageren med i planleggingen helt fra starten av. Da 
vil han og arkitekten lettere finne frem til den beste løsningen 
på husprosjektet ditt.

KONTAKT OSS PÅ

Telefon: 22 23 48 74

Mobil: 993 56 445

E-post: firmapost@blikkenslagermesteren.no www.blikkenslagermesteren.no

HVORDAN VIL DU 
HA HUSET DITT?
Skal det ha et moderne uttrykk? Eller kanskje du vil 
det skal gjenspeile byggestilen fra tidlig 1900-tall?


