
 

 

 

 

Sak 22/18 – Høyderedskap i ØRB 
 

 

Bakgrunn 
 

 

I eiermøte 12.06.17 ble det fremsatt ønske fra eierkommunene om at selskapet utreder 

behovet for høydekapasitet i planperioden, herunder synliggjør de økonomiske 

konsekvensene. Det ble i denne sammenheng påpekt nødvendigheten av å se sammenhengen 

mellom behovet for høydeberedskap og kravene iht byggeforskrifter. 

 

1. Dagens situasjon 
ØRB skal redde liv, hindre skade på mennesker, dyr, eiendom og miljø samt skape tillit og 

trygghet hos befolkningen i eierkommunene våre. Tre av fire branndøde i landet tilhører 

risikoutsatte grupper. Dette innebefatter mennesker med store utfordringer for selvevakuering 

som er avhengige av brannvesenet (eldre, bevegelseshemmede, rus og psykiatri). 

 

ØRB har ikke høyderedskap som egen ressurs. Eierkommunene har gitt byggetillatelse til 

over 100 bygninger hvor brannvesenet ikke kan drive utvendig redning eller slokking med 

eget høyderedskap. Flere høye bygg er under planlegging og ØRB har kun bærbare 

skyvestiger som har en rekkevidde opp til tredje etasje. Stige egner seg ikke til livreddende 

innsats eller som arbeidsplattform for mannskaper i innsats. 

Høyderedskap rekvireres i dag fra NRBR (Nedre Romerike Brann og Redning) og OSL (Oslo 

Lufthavn – Avinor), stedsplassert henholdsvis i Lørenskog og på Gardermoen.  

Denne løsningen er i dag ikke en redundant løsning som sikrer tilgang til høyderedskap til 

enhver tid, og det opplever at høyderedskap hos samarbeidspartnerne våre er mindre 

tilgjengelige enn tidligere.  

Ved bruk av høyderedskap fra nærmeste brannstasjon, OSL, er tidsbruken fra utkalling til den 

kjører ut fra OSL er registrert opp mot 16 minutter.  I tillegg kommer kjøretid til skadested ca 

et minutt pr kilometer. Alle ØRB sine eierkommuner har bygningsmasse hvor høyderedskap 

vil være en betydningsfull faktor for livreddende innsats, sikkerhet egne mannskaper og 

verdier.   

 

ØRB sine eierkommuner har en formidabel vekst i infrastruktur og innbyggerantall. Et 

brannvesen er lovmessig pålagt å være dimensjonert i forhold til den risiko og sårbarhet som 

er representert i regionen. Dette stiller krav til at ØRB skal ha nødvendige ressurser tidlig i 

akuttfasen.  

 

Alle eierkommunene har bygningsmasse hvor høyderedskap vil utgjøre en forskjell under 

innsats. Både høyhus, tett trehusbebyggelse, noen av landets største industri- og lagerbygg, 

samt store driftsbygninger.  

 

 

 



 

 
 

2. Byggteknisk forskrift 
Byggteknisk forskrift slår fast at byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og 

slokkemannskap, med nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for 

rednings- og slokkeinnsats.  

Tradisjonelt er det krav om to uavhengige rømningsveger fra bygninger der rømning ikke kan 

skje til sikkert sted, det vil si direkte ut på terreng eller over i annen brannseksjon.  

 

Både tidligere og gjeldende byggeforskrifter åpner for at boligbygninger inntil åtte etasjer kan 

ha ett trapperom. Det forutsettes da at alle boenheter i bygningen er tilgjengelig med 

høyderedskap fra brannvesenet. Det stilles krav til både oppstillingsplasser i angitt størrelse 

og antall som er tilgjengelige til enhver årstid.  

Grunnet overgangsregler ved de nye forskriftene ble det bygget etter gammel standard mange 

år etter 2010. Det er således en rekke eksisterende bygg med røykvarsler og ett trapperom. 

 

De aller fleste nye boligbygg bygges med heis, automatisk slokkeanlegg og alarmanlegg. I 

veiledningsteksten fra 2010 heter det at bestemmelsen om ett trapperom i boligbygg inntil åtte 

etasjer må ses i sammenheng med krav om automatisk slokkeanlegg i bygg med heis, dvs. 

bygg med tre eller flere etasjer. Ved denne forskriftsendringen var det ingen andre 

bygningstyper som fikk så stort løft i brannteknisk sammenheng som boligbygg.  

 

Bygninger oppført både før og etter 2010 er ofte dekket utvendig med brennbare materialer 

som treverk o.l. Dette kan være utfordrende ved hendelser over bakkeplan. Gjeldende forskrift 

har heller ikke hensyntatt branner som oppstår utvendig og spres seg oppover og innover, noe 

som tidvis oppstår i internasjonal og nasjonal sammenheng.  

I forbindelse med Konsekvensvurdering: Lokalisering av ny brannstasjon i området Jessheim 

datert 24.10.2014 har Norconsult kartlagt situasjonen og funnet følgende når det gjelder 

eksisterende bygninger med 4 etasjer eller flere. 

 

Antall hovedetasjer Antall bygninger 

4 hovedetasjer 61 

5 hovedetasjer 17 

6 hovedetasjer 8 

7 hovedetasjer 2 

8 hovedetasjer 6 

Sum 94 

 

Fordeling pr. kommune: 

Kommune Antall bygninger 

Ullensaker 56 

Nes 14 

Eidsvoll 14 

Nannestad 8 

Gjerdrum 2 

Hurdal 0 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. Slukke- og redningsinnsats 
Høyderedskap kan utgjøre en forskjell ved livreddende innsats (evakuering), sikring av egne 

mannskaper og for å redde/ sikre store verdier.  

Høyderedskap er egnet til evakuering av mennesker i bygg inntil åtte etasjer, og for sikring av 

egne mannskaper og slukkeinnsats.  

Brann i et bygg over fire etasjer er utfordrende for ØRB med dagens utstyr. I 2016 bodde 17 

% av befolkningen i boligblokker, samtidig som de sto for 34% av brannene. 

  

En rekke bygg har brennbart materiale utvendig. Nyere bygg kan ha fasader med brennbart 

materiale som kan utfordre brannvesenet til tross for brannceller, eksempel leilighetsbygg 

med trepanel på fasaden. Eldre bygg kan i tillegg ha konstruksjoner som gir hurtig 

brannspredning og behov for rask evakuering. 

 

Utover livreddende innsats vil høyderedskap være effektivt som arbeidsplattform til å lage 

begrensningslinjer, innfestning av slukkespyd og hulltagning i tak, som kan redusere 

spredningsfaren drastisk. Ved å føre varm røyk og branngasser vekk fra et brennende bygg 

skapes en mye sikrere innsatsplattform for innvendig slukking med røykdykkere. I tillegg kan 

brannmannskapene ved pipebrann få hurtig og sikkert kontroll. 

Ved redningsoppdrag i vann, vassdrag og andre krevende miljøer kan høyderedskap benyttes 

som en rask og effektiv plattform for oppdragsløsning. 

 

4. HMS 
Rednings- og arbeidsinnsats som foregår over bakkenivå vil gjøres mye sikrere med 

høyderedskap. Pr. i dag utføres en rekke arbeidsoperasjoner på en måte som medfører fare for 

personellskader. Alt arbeid i høyde gir risiko, noe som forsterkes av omstendigheten et 

brannvesen ofte arbeider under.  

Det forventes at en røykdykker med bekledning på ca. 23 kg, til enhver tid yter full innsats 

under svært krevende forhold. Dette er uavhengig av:  

 Dårlig siktforhold.  

 Is og glatt underlag uten tilstrekkelig fallsikring.  

 Støy som påvirker kommunikasjon.  

 

I bygninger over åtte etasjer vil pålegget om «brannmannsheis» kunne sikre brannvesenets 

innsats høyere oppover. Høyderedskap vil allikevel være en viktig premiss for effektiv 

røykdykkerinnsats, og ikke minst mannskapenes sikkerhet. Dette gjelder også innsats mot en 

lavere bygning. 

 

Stige anses ikke som egnet til redning av mennesker og er heller ikke hensiktsmessig å 

benytte som arbeidsplattform.  

 

5. Kostnader 

Anskaffelse av høyderedskap vil koste anslagsvis kr. 6 500 000,-. I tillegg anslås det at årlige 

driftskostnader vil ligge på anslagsvis kr. 4 500 000,-. Dette er iberegnet lønn til nødvendig 

sjåfør og årlige service- og sertifiseringskrav for selve enheten.  

 

 

 

 



 

 
 

6. Konklusjon 

ØRB har behov for høyderedskap som egen ressurs. Fysisk- og tidsmessig tilgjengelighet er 

av vesentlig betydning for livreddende innsats og sikkerheten til egne mannskaper under 

farlige arbeidsforhold. Det vil også utgjøre en forskjell i evnen til å redde store verdier.  

 


