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Innledning 
 

I areal- og reguleringsplaner tar kommunene valg som er avgjørende for 

risikoforholdene. Følgelig er det kommunestyret som i prinsippet bestemmer hva slags 

bygg som skal bygges, og hva slags beredskap kommunen skal ha. Kommunens 

politikere må da også innse at hvis de i reguleringsplaner åpner for bygging av 

høyhus, vil det få konsekvenser for brannvesenets beredskap. 

 

Brannvesenet skal dimensjoneres i forhold til den risiko bebyggelsen representerer. Dette 

framgår av Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, som sier at 

kommunen skal ha et brannvesen som er organisert og dimensjonert på grunnlag av den risiko 

og sårbarhet som foreligger.  

 

Øvre Romerike brann og redning IKS vil med dette belyse behovet for høydeberedskap slik at 

vi er dimensjonert etter den risiko som finnes på Øvre Romerike i dag og er bedre rustet for å 

møte fremtidens utfordringer.  

 

Norconsult utviklet i 2014, på oppdrag av Øvre Romerike brann og redning IKS en 

konsekvensvurdering for lokalisering av ny brannstasjon i området Jessheim. Denne 

konsekvensvurderingen synliggjør et stort behov for høydeberedskap for Øvre Romerike 

brann og redning IKS. Senere ROS-analyse revidert i 2015 kartlegger det samme behovet. 

Antall høyhus, befolkningsvekst og hendelser andre steder i landet gjør at Øvre Romerike 

brann og redning IKS på nytt har startet et internt prosjekt for å belyse det store behovet for 

høydeberedskap vi har i dag.  

Samfunnet er konstant i endring og risikobildet endrer seg i tråd med utviklingen.  

Kommuner i utvikling krever også et brannvesen i utvikling. 

 

Brannvesenet har behov for høydeberedskap for raskt og sikkert kunne evakuere mennesker 

og dyr som ikke kommer seg ut som følge av brann, komme til i høyden for blant annet å 

kunne sage hull i tak for å slippe ut «brannen», og videre for å kunne slukke fra et mindre 

farlig område. Alternativet er å sende røykdykkere inn for å gjøre jobben, noe som er 

risikofylt og fører til meget dårlig HMS for brannmannskapene. 
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1. Definisjoner 

 

Høyderedskap: Defineres her som utstyr, personell og materiell der bruksområdene/ 

arbeidsoppgavene er evakuering av mennesker fra høye bygg og brannbekjempelse i høyden. 

 

Lift: Brannbil påmontert lift 

 

Bærbar skyvestige: Stige som består av flere deler, og som kan forlenges ved å skyve delene. 

Maks lengde på våre stiger er ca. 11 meter. 

 

Risikoutsatte grupper: Personer som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å 

forårsake brann eller begrenset evne til og, forebygge brann, oppdage brann, varsle og slukke 

brann, evakuere ved egen hjelp 

 

OSL: Oslo lufthavn Gardemoen  

 

Branngater: er en «gate» som ryddes i skog eller andre steder for å stoppe en brann som 

nærmer seg, eller forebygge at en brann sprer seg – eller iallfall sinke brannen. 

 

2. Dagens situasjon 

Det er i dag muligheter for bistand av høydeberedskap fra Oslo Lufthavn Gardemoen - OSL, 

men dette er en ugunstig løsning da det kan ta lang tid å få den innsatsklar. OSL må frigjøre 2 

mannskaper for å kjøre den, og det er ingen garanti for at den er tilgjengelig i en gitt situasjon.  

 

OSL opererer i dag med minimum mannskap, det forventes derfor at vi i fremtiden vil bli 

mindre muligheter for bistand fra OSL. Det er også mulighet for å få bistand fra Nedre 

Romerike brann og redningsvesen hvor det også kan anmodes om bistand, men det vil ikke 

kunne være en fullverdig beredskapsløsning, den kan være i bruk eller som vi har sett mye av 

i det siste, være ute av drift.   

Det finnes i dag ingen redundante løsninger dersom Øvre Romerike brann og redning- IKS 

skulle ha behov for høydeberedskap. 

 

Utstyret som til en hver tid er tilgjengelig i dag er skyvestiger ca. på 11 meter. Dette vil si at 

mannskapene som rykker ut i dag kun har mulighet å nå opp til 3 etg i et høyt bygg. 
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3. Hendelser i andre distrikt 

Det har vært hendelser i nærliggende distrikt til Øvre Romerike, som like gjerne kunne ha 

hendt på Øvre Romerike. Brannene som omtales videre har oppstått i bygningstyper som det 

finnes flere av på Øvre Romerike. 

 

ASKO: Storbrannen i varelageret til Asko i Vestby gjorde skader for rundt 100 millioner 

kroner, i tillegg til tapte varer til en verdi av 100 millioner. 

På det 10.000 m2 store fryselageret blir 150 ansatte evakuert etter hvert som minuttene tikker 

i takt med at flammene tar overhånd. Etter hvert skal det vise seg at denne meldingen vil 

prege brannsjef Rune Larsen og hans kolleger sterkt både fysisk og psykisk da brannen er 

veldig utfordrende og varer i seks dager. Under slokkeinnsatsen var man helt avhengig av 

høyderedskap samt skogbrann helikopter. 

 
Nedre foss gård i Oslo: I desember 2015 brøt det ut en større brann på Nedre Foss Gård. Dette 

er en større bygning med flere bratte tak og inneholder blant annet en restaurant. Her var det 

et komplisert slukningsarbeid gjennom mange timer. Man var helt avhengig og lage 

branngater i tak konstruksjonen slik at man kunne begrense brannen. I og med at det var 

relativt bratt takvinkel var man også her helt avhengig av sikker arbeidsplattform fra 

høyderedskap i arbeidet. 
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Løvenstad – Høyhus i Rælingen:  

Brannvesenet ble meldt om brannen i sjuende etasje i blokka på Løvenstadtorget i Rælingen 

klokka 13.19 søndag. Brannmannskaper fra flere stasjoner på Nedre Romerike og med 

forsterkninger fra Oslo brann- og redningsetat rykket ut til stedet. Brannvesenet begynte raskt 

med evakuering og startet med å slukke brannen. Denne dagen var liften til Nedre Romerike 

Brann og redning ute av drift og på service i Sverige. Det ble rekvirert lift fra Oslo brann og 

redningsetat denne kom frem til stedet vesentlig senere enn det Nedre Romerike brann og 

redning sin lift ville ha vært. Denne brannen startet i 7.etg, totalt fikk elleve personer 

røykskader, tre av dem barn. Alle ble fraktet til A-hus for behandling, kommunen satte 

krisestab. 

  

4. Bygningsmasse Øvre Romerike 

Sentrumsområdene i kommunene på Øvre Romerike har mange eldre bygg i flere etasjer hvor 

det også bor mennesker. Noen av disse har svake branntekniske skiller, konstruksjoner eller 

brannseksjonering og de mangler ofte brannalarmanlegg, i beste fall er de utstyrt med 

røykvarsler. En brann i disse byggene vil raskt spre seg oppover i bygget, og en effektiv 

slokkeinnsats vil måtte foregå i fra høydemateriell. De fleste store bygg i sentrumsområdene 

er leilighetsbygg. Mange av leilighetene er bebodd av mennesker som kommer inn under det 

brannvesenet kaller risikoutsatte grupper, der risikoen for at det skjer noe, er større enn vanlig 

og beboere har større problemer med å evakuere raskt nok og av seg selv. Mennesker i 

risikogrupper er, eldre, pleietrengende, personer med innvandrerbakgrunn og personer med 

rus og psykiatriproblemer. Vi legger ned mye arbeid for å redusere brannfaren hos disse 

risikogruppene både med å kartlegge og forebygge. 

 

Det vil alltid være igjen en restrisiko som vi ikke klarer å fange opp.  

Sannsynligheten for at brann oppstår i disse byggene er stor, og vi må være rustet til å 

håndtere dem.  

 

Publikum har en forventning av at brannvesenet har høydeberedskap. 

Om det bygges en boligblokk med et trapperom, er det i teknisk forskrift satt krav til at et 

vindu eller balkong i hver boenhet skal være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap. 
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Byggeteknisk 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. Men både tidligere og någjeldende byggeforskrifter har åpnet for at 

brannvesenets stiger kan være den ene av to rømningsveier fra byggverk i risikoklasse 1, 2 

(kontor, lager o.l.) og 4 (boliger) forutsatt at det er atkomst til vindu/balkong, og at personer 

kan rømme ved egen hjelp.  

 

5. Lokale utfordringer for brannvesenet 

I forbindelse med Konsekvensvurdering- lokalisering av ny brannstasjon i området Jessheim, 

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

eksisterende bygninger med 4 etasjer eller mer: 

Antall hovedetasjer Antall bygninger 

4 hovedetasjer 61 

5 hovedetasjer 17 

6 hovedetasjer 8 

7 hovedetasjer 2 

8 hovedetasjer 6 

Sum 94 

 

Disse bygningene fordeler seg slik: 

Kommune Antall bygninger 

Ullensaker 56 

Nes 14 

Eidsvoll 14 

Nannestad 8 

Gjerdrum 2 

Hurdal 0 

 

Det var i 2014, 94 bygninger med 4 etasjer eller fler innenfor brannregionen. Ullensaker 

kommune hadde 56 av disse og 41 av dem var da innenfor tettstedet Jessheim.  

 

Våre eierkommuner har gitt byggetillatelse til over 100 bygninger der brannvesenet med 

tilgjengelige stigemateriell ikke kan drive utvendig redning eller slokking. Og planene er klare 

for flere høye bygg i årene som kommer. Det er derfor helt klart at høydeberedskap er en 

nødvendighet i vårt distrikt, noe som også er konklusjonen i ROS-analysen som er presentert i 

slutten av dokumentet. 

 

6. HMS  

Full bekledning for en røykdykker veier ca. 23 kg. 

Lovverket som regulerer arbeid i høyden sier at stige kun skal benyttes til adkomst.  

Stige kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det 

ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi: 

 

 Risikoen er liten 

 Bruken av stige er kortvarig 

 Forholdende på arbeidsplassen kan ikke endres av arbeidsgiver. 
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 Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående 

kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter. 

 Stige er uegnet til redning av mennesker. 

 

Ved bygningsbrann er faren for overtenning noe som brannmannskapene arbeider for at ikke 

skal oppstå. Ved brann vil det oppsamles flere brennbare gasser i bygget, dette er gasser som 

vil antenne når brannen når en viss temperatur. Dette kan føre til at temperaturen stiger, ofte 

til 1000 °C. Selv for brannmannskap med beskyttelsesbekledning kan opphold i et overtent 

rom medfører døden innen to sekunder. Den beste måte å hindre dette er utluftning, man får 

hull i taket og fjerner de brannbare gassene. Får å utføre dette arbeidet vil det trygge 

røykdykkerinnsatsen betraktelig å kunne benytte seg av lift, uten lift må mannskapene opp på 

taket, fjerne takstein før de kan skjære hull i taket, mens de selv står på taket. 

Med lift kommer mannskapene raskt opp for å lage hull i taket til utluftning, liften gir 

mannskapene en trygg arbeidsplattform. 

 

Ved pipebrann vil lift gjøre det slik at slukningsarbeidet kommer raskere i gang, og 

mannskapet har en tryggere arbeidsplattform, dette gjelder også særlig når det kommer til is 

og snø som ligger på hustakene, en utfordring som ofte er tilstede i den perioden som 

befolkningen fyrer i peisen og risikoen for pipebrann er størst. 

 

Vanlig trehusbebyggelse 

 
 

Dette bilde er fra en bygningsbrann. Dette er et godt eksempel på vanlige arbeidsoppgaver 

ved en brann. Vi jobber med røykdykkerutstyr for å forhindre at vi trekker i oss giftig røyk, og 

vi jobber med motorsag for og komme til brannen i hulrom og loft. Vi har ingen mulighet til 

og sikre mot fall. Her vil en riktig type stige/liftbil løst oppgaven på en sikker måte. 
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Dette bilde er tatt ved en brann i enebolig. Brannen har spredd seg til loft, eneste måten å 

slokke denne brannen på er å lage hull i gavlvegg eller på tak.  Her jobbes det i fra stigen med  

røykdykkerutstyr, motorsag og slange. Når du åpner strålerøret på slangen vil den skyve deg 

bakover med en kraft på 15 til 20 kg, og sjansen for å falle ned er stor. 

 

En lift vil trygge røykdykker innsatsen, uten lift må mannskapet opp på taket fjerne takstein 

for så å kunne sage hull til utluftning. 

Med lift kommer mannskapet raskt opp å lage hull i taket til utluftning, dette fra en trygg 

arbeidsplattform. 
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7. Konklusjon 

Kommunen skal ha et brannvesen som er organisert og dimensjonert på grunnlag av den 

risiko og sårbarhet som foreligger.  

 

Høyderedskap har blitt en vesentlig ressurs for brannberedskapen i Norge. Dette er først og 

fremst et verktøy for å ivareta brannmannskapenes sikkerhet ved arbeid i høyden.  

I kommunene på Øvre Romerike har vi mange store og høye bygninger som ikke er 

tilgjengelige med dagens utstyr, skyvestige er brannvesenets eneste mulige adkomst, for å 

gjøre slokkeinnsats i fasade og takkonstruksjon. 

 

Store hendelser i nærliggende distrikt belyser utfordringer som i stor grad også kan hende her. 

 

Ved alle hendelser som utvikler seg i høyden vil bruk av lift være mer effektiv i 

slukningsarbeidet og samtidig som sikkerheten til mannskapet blir bedre ivaretatt. 

 

Våre eierkommuner har gitt byggetillatelse til over 100 bygninger der brannvesenet med 

tilgjengelige skyvestige ikke kan drive utvendig redning eller slokking. Og planene er klare 

for flere høye bygg i årene som kommer. Det er derfor helt klart at høydeberedskap er en 

nødvendighet i vårt brannvesen, noe som også er konklusjonen i ROS-analysen. 

 

Det er arbeidsgruppen sin anbefaling at det investeres i høydeberedskap i Øvre Romerike, 

Norconsult rapport fra 2014 anbefaler passering av høydeberedskapen til området Jessheim, 

der utbyggingen av høye hus er den største i distriktet.   
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8. ROS – Analyse brann i høyhus 

Analyseskjema 

Hendelse: Brann i høyhus (4 etg og høyere) 

 

Beskrivelse av hendelse:  

En brann i en bygning som er over 4 etasjer, vil vanskeliggjøre slukkingen og setter andre 

krav til slukkingen.  

Potensielt farlig er hus over 4 etasjer som er bygget før 2010, der en brann kan utvikle seg 

mer før varsel går til brannvesenet. 

Bærbare stiger, som er dagens utstyr når opp til 3 etasje (10 m)  

Årsak til hendelsen:  

Den aller vanligste årsaken til boligbrann er feil på det elektriske anlegget eller feil bruk. 

De fleste branner starter på kjøkkenet 

 

Konsekvensbeskrivelse:  

Boligblokker bygget før 2010 hadde ikke kvarv til sprinklerslukking eller alarmanlegg. Dette 

medfører at en brann kan utvikle seg mer før brannvesenet kan starte innsats. Dette gjelder 

bygg som også er oppført etter 2010. Slukking med stige vil også medføre en høyere risiko for 

skade på eget mannskap. Mannskapet må organisere innsatsen med stige og røykdykking. 

 

Sannsynlighets- /frekvensbeskrivelse:  

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet. Branner skjer i et betydelig 

omfang hele døgnet. Brannstatistikk for 2016 forteller oss at 16,7 prosent av befolkningen bor 

i boligblokk, mens de stod for 34 prosent av brannene. Dette er også en økning fra tidligere 

år. Det er mulig at dette er en sammenheng mellom den type mennesker som bor i 

boligblokker og en økende hyppighet i brann for denne type bygg. Mennesker som går under 

definisjonen risikoutsatt gruppe er representert i tre av fire brannomkomne på 

landsbasis(SSB). 

Det er også en økning i bygg som bygges over 4 etasjer i vår distrikt. Det er i dag registrert 

over 100 objekter. 

Øvre Romerike er et distrikt hvor det forventes stor befolkningsvekst i årene som kommer, 

eldrebølgen vil gi distriktet flere mennesker som går under definisjonen risikoutsatte grupper. 

 

Eksisterende tiltak: 

Øvre Romerike brann og redning har i dag mulighet å kunne rekvirere lift fra OSL, dette er 

en sårbar løsning i bakgrunn av: 

 Det er ingen garanti for at bemanningen på OSL er slik at vi kan få bistand fra dem i 

dag 

 Det er ingen tidsramme på når vi kan få bistand 

 Avinor gjennomgår innsparinger som kan senke bemanningen på OSL brann og 

redning til et nivå hvor bistand i form av lift kan bli uaktuelt for ØRB 
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Risikovurdering: 

Konsekvensvurdering: 

 

Områder 

 

Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofal 

Liv og helse Ingen 

personskader 

Få og små 

personskader 

Få men 

alvorlige 

personskader, 

mulig dødsfall 

Opp til 5 døde  

Opp til 3 alvorlig 

skadd Opp til 5 

evakuerte 

Over 6 døde 

Over 4 

alvorlig skadd 

Over 6 

evakuerte 

Miljø Ingen 

miljøskade 

Mindre 

miljøskade 

Alvorlige 

skader på 

miljøet 

Omfattende 

skader på miljøet 

Svært 

alvorlige og 

langvarige 

skader på 

miljøet 

 

Sannsynlighetsvurdering: 

 

Lite sannsynlig Mindre 

sannsynlig 

Sannsynlig Meget 

sannsynlig 

Svært 

sannsynlig 

100 år > 

 

50 – 100 år 10 – 50 år 1-9 år <1 år 

 

 

Områder 

 

Ufarlig En viss 

fare 

Farlig Kritisk Katastrofal 

Svært sannsynlig 

 

     

Meget sannsynlig 

 

  X   

Sannsynlig 

 

     

Mindre 

sannsynlig 

     

Lite sannsynlig 

 

     

 

 

(DSB, 2017) 
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