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En gjennomgang av politirapporter I Oslo fra 1972 III 1981 om brannofre
i leiligheler visle al den konslruklive ulformingen av byggel hadde lIten
belydnlng for om mennesker omkom eller Ikke. Brannen begrensel seg
slort sell III den lelllghelen eller del rommel der den oppslo, og folk
omkom like ved arnesledel som folge av uforsiklig omgang med sigareller ell~r apen lid. Ofte var ofrene i en slovel sinnsliisiand. En
vurderlng av vlrkningen av forskjelllge slkrlngslillak I dlsse IiIfeliene
peker mol al roykvarslere i mange IiIfelle kunne virkel posillvt, mens
ulike byggeleknlske ulbedringer ville hallillen effekl. A slllle brannlek·
niske krav III invenlar og lekstller vII pa lang slkl ha en gunslig effekl.

NBI har i forblndelse med byfomyelsesprosjekt som flnansieres av Kom~
munaldepartementet, vurdert ulike tiltak for a brannsikre eldre murhus, spesielt for a ¢ke personsikkerheten.

2300 - 0700) fordelte omtrent like mange seg p~ dag som p~ nattid. Dette var
noe overraskende da vi pa forhand nok
ville ha antatt av natten ville v",re det
mest kritiske t1dspunktet.

Spesielle brannkrav
Ved utbedring av eldre boliger I Oslo
har kommunen utarbeldet et sett med
tekniske krav, den s~kalte -30-1irstan-

Varierende skadegrad
Skadegraden p~ lellighetene varierte
mye, fra sm~ sotskader pga. ulmebrann I m¢bler til fullstendlg utbrente
lelligheter. Syv av lelllghetene var

darden», Kommunen har der pr¢vd a
tillempe kravene ttl de eksisterende
byggeforskriftene. Spesielt for brannsikkerhet er det utarbeidet detaljerte
krav, da et eldre murhus skiller seg
mye fra hva som tillates bygd i dag.
Intensjonene med retningslinjene st!\r
ingen steder klart fonnulert. ut fra de
g1tte kravene tar tiltakene slkte p~ ~
silcre r¢mming ved abegrense brannutviklingen og hindre spredning av ild
mellom lelligheter. Det vil silledes i
mange utbedringssaker vrere behov for
~ utbedre eksisterende sklliekonstruksjoner med g1psplater. For ~ finne svar
p~ om slike tiltak egentlig g1r ¢kt slkkerhet for .beboeme, har NBI studert 27
politlrapporter i perioden 1972 - 1981
om branner der 28 mennesker omkom.

Brannlrygge bygg branntrygge?
Av de lalt 27 brannene oppsto 11 eller
40% I hus som betegnes som branntrygge, dvs. bygg med murte eller st¢pte vegger og etasjeskillere av betong,
og de resterende 16 I bygg med murte
brerende vegger, og etasjesklllere av
tre. Dette indlkerer at s~alte _branntrygge bygg' ikke er branntrygge I ordets egentlige betydning. Mennesker
d~r som oftest i en tidllg fase av brannforl¢pet f¢r byggets konstruktive deler
blir ber~rt.
Ved en Inndeling etter tidspunkt for
brannene (dag kI. 0700 - 2300 og natt

sterkt brannskadet i nere rom, hvorav
tre var I branntrygge bygg og fire I andre bygg. Dette vlser at dagens bruk av
m~bler og inventar representerer sa
stor brannbelastning at selv leiligheter
I branntrygge bygg kan bli filllstendig
utbrente.
I ~tte lelllgheter var bare ett rom
brannskadet; de andre rommene hadde bare f~tt sotskader. Brannen spredte seg alts~ ikke til andre rom f¢r den
ble slukket. Her var tre leiligheter I
branntrygg bygning og fern I annen
bygning. I 12 av lellighetene var det
bare sma brannskader, for det meste
sotskader.

Lile sprednlng III andre lelligheler
I bare 4 av 27 tilleller spredte brannen seg til andre lelligheter, og i alle
dlsse turellene til lelligheten over. En
vesentlig Msak til at spredning til andre leiligheter s~er s~ sjelden, er brannvesenets etrektivitet og korte uttrykningstld i Oslo. I tre av tilfellene spredte brannen seg via vinduene, men bare
ett sted ble det s",rlig store brannskader i nabolelligheten. Ved en anIedning
der brannen spredte seg innend¢rs,
s~edde dette gjennom etasjeskilleren
av tre. Antatt brann1irsak vilr her
kortslutning I elektriske ledninger oppunder blmlIngen slik at arnestedet var
tett opp under selve bjelkelaget.

70% omkom mer arnesled
Tyve av dem sam omkom, (dvs. vel
70%) d~de i merheten av arnestedet, i
sengen, stolen eller sofaen. Av de ~v
rige ~tte omkom fire p~ sykehus selnere pga. kullosforgiftning eller brannskader. En omkom pga. at kullos
spredte seg fra leiligheten under. De tre
resterende m~ ha v~et, kommet seg
ut av det brennende eller r¢ykfylte
rommet, men sa falt am i gangen eller i
et annet rom, fordi de har vrert for svake eller sl~vet til a komme seg videre i
sikkerhet. Det er viktig ~ merke seg at i
ingen av tilfellene har blokkerlng av
r~mmningsveier (eller mangel p~ slike)
Vlert 1irsaker til at personer har omkommet.

De flesle svekkel av alkohol
eller alder
Hundt halvparten av de voksn,e som
omkom hadde stor alkoholprosent I
blodet (2 - 3%0) da d¢den InntrAdte. N1ir
det gjelder aldersfordelingen, var 20
personer over 65 M, tre var barn (under
fern 1ir) og fern var i alderen 25 - 60 k
Av disse siste fern var fire sterkt alkoholp~vIrket ved brannen. Av de gamle
var det flere som hadde et handlkap av
fyslsk art; d1irlig til bens, sengeliggende 0.1. eUer de var senile, sl¢vet osv.
Generelt er det klart at flesteparten av
de omkomne hadde liten mobilltl!tsevne, var sterkt p~vIrket av alkobol eller
hadde lavt bevlssthetsniv~.

Royking domlnerende
brannarsak
Det er ikke alltid s~ lett etter en
brann ~ sI~ fast den dlrekte brann1irsaken. I denne statlstikken vil det derfor
vrere en rekke antakelser. R¢yking synes a vrere den dom1nerende arsaken. I
alt 15 tilleller (55%) er r¢yklng oppgltt
som den sannsynlige 1irsaken. I fire tilfeller har en tildekket eller veltet str~
leovn Vlert den .dIrekte 1irsaken, i tre
tilfeller elektriske installasjoner sam
TV, stereo eller kokeplate, I to tilleller
feil p~ det elektriske anIegget, I to tilfeller bruk av levende Iys og barel ett
turelle var det umulig ~ antyde brannMaaken.
En analyse av lnnholdet i politirapporten har ogs~ g1tt mullghet til ~ vurdere effekten av fors~ellige slkringstiltak, som montering av r¢ykvarslere.

byggetekniske utbedringer og branntekniske krav til inventaret. For noen

branners vedkommende kan en med
ganske stor sannsynlighet sl at tiltakene enten ville gitt posltiv effekt eller
ville vrert helt uten betydning. Ved
andre branner har det lkke vrert s~ lett
~ vurdere effekten av tiltakene.

Roykvarsfere ville reddet
mange Iiv
I seks av de 27 tilfellene ville filykvarsiere kunne ha reddet liv. Det er her

forutsatt at en rjlykvarsler er montert i
gangen I de respektlve lellighetene. For
ett-roms lelligheter med kjjlkken forutsetter vi at den er montert I oppholdsromrnet. For 11 ·av brannene knytter
det seg en viss usikkerhet til effekten
da det er tvilsomt om de sterkt aIkoholp~virkede vllie blitt vekket av Iyd-'
signalene fra rf2liykvarsleren. I en del

tilfeller er det ogs~ vanskelig ~ vurdere
tidspunktet for aktivering av rjlykvarsIere i gangen, da brannen oppsto i opp-

holdsrom eller kjjlkken der den omkomne befant seg.
net vii vrere rimellg ~ anta at samlet
ville mellom 11 og 12 av 27 brannene
kunne hatt et annet utfall hvls rjlykvarslere var mantert, dvs i over 40% av

tilfellene.

Byggeteknlske utbedringer
liIen vlrknlng
Evt. byggeteknJske utbedringer vllie
innebrere at i rf2limningsveier er tak- og

veggilater dekket med tennvernende

kledning A-20 og at entredjlrer er utbedret til B-30. Vegg- og takllater I hver
lellighet er forsynt med tennvernende
kledning A-20.
I bare ett tilfelle ville dlsse tiltakene
kunne reddet liv. Rjlyk eller kullos
spredte seg nemllg gjennom trebjelkelaget fta en lellighet I 2. etasje til kjjlkkenet I lelligheten over. Antatt brann~sak var kortslutnlng I de elektriske
ledningene, slik at en utbedring av det
elektriske anIegget vllie hatt samme
effekt. En rf2liyk- elIer vannevarsler som
varslet de andre leieboeme, vUle sann-

synligvis

ogs~

hatt samme virkning.

d1sse vurderinger har vi kornmet fram

til fjllgende konklusjoner:
- Varsling er det tiltaket som vii bety
mest for personsikkerheten. Prinsi-

plelt bjlr det innfjlres et system med
en fli1lsom rli1ykvarsler sam varsler 10kalt inne i leillgheten og en noe mindre f~Lsom som evt. varsler beboeme i

naboleillghetene p~ et selnere tldspunkt.
- utbedring av rjlmnlngsveler, krav til
trapperomsd¢rer og overflater i rli1mningsveier viI kunne hindre katastrofebranner med mange omkomne.

Uavhengige og separate rjlmnlngsveier er avgjli1rende ved innredning av

Br,mntekniske krav til inventar
Ved nI av tilfellene startet brannen 1
seng, sora elier stol, som ff2lilge av siga-

rettrjlyking. Hadde disse tekstilene og
materialene hatt bedre branntekniske
egenskaper, ville ikke brannen kunne
oppst~.

p~

lang slkt vii det ha god virknlng ~
stille branntekniske krav til inventaret
i form av star motstand Dverfar antennelse og liten brennbarhet. p~ kort
slkt, fern - tl ~, vii det irnIdiertld ha
begrenset betydning.

Varsllng betyr mest
NBI har, ogs~ vurdert brannforljlpet I
eldre murhus med utgangspunkt I at
brannen kan ha alternative arnesteder,

f.eks. Ilellighet, p~ loft, I trapperom og
kjeller, og vi har vurdert hvilke veler og
mullgheter brannen har til ~ spre seg
fta et rom til andre. p~ bakgrunn av
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loft til beboelsesrom.
- Byggetekniske utbedringer I den enkelte lelllgheten har relativt liten betydning for personslkkerheten I de
byene hvor brannvesenet har kort
innsatstld.
- BrannteknJske krav til inventaret I
fonn av krav om liten evne til antennelse og brennbarhet vii p~ lang slkt

kunne ha effekt.
- Konklusjonene fta statistlkken over
brannofte b~r ogs~ ha betydnlng for
den pAgAende revisjonen av brannka-

pltlet I de eksisterende byggeforskrlftene.

Et pilotprosjekt 1Oslo med varsllngssystemer i 5 - 10 byg&der er foresl~tt.
nette bjlr bli Iversatt Iljlpet av 1982 for
~ f~ klarlagt den branntekniske effekten av et silk tlltak. Her m~ de reelle
kostnadene for installering og vedlikehold registreres sammen med beboernes erfaringer.

