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Tre rekkehusleieligheter skadet i brann på Nordstrand

18 evakuert i morges
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Rekkehusleielighet brant

Overtent da brannvesenet kom

Evakuert. 18 ble evakuert fra rekkehuset. Først klokken 06.14
hadde brannvesenet ilden under kontroll.
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SPREDTE DEG RASKT: Det tok ikke mange minuttene før ilden var kommet så langt at den ikke var til å slukke. Brannmannskapenes viktigste jobb ble å forhindre
at ﬂammene spredte seg.
FOTO: KNUT EGIL WANG

– Eldreboligene en brannfelle
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FARLIG SVALGANG: Ekspert på brannteknikk Stein-Kåre Løvslett mener det var ﬂere forhold ved konstruksjonen av
Solplassen Seniorsenter som ﬁkk brannen til å spre seg eksplosjonsartet.
FOTO: JAN M. LILLEBØ

en
ør spost
Sunnm . 2000
S
20. DE
Brannen spreidde seg til dei to naboleiligheitene via taket.
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Rekkehus
brant ned
Ingen ble skadet, men seks leiligheter i to rekkehus på
Berger i Svelvik brant lørdag
ettermiddag nesten til grunnen før brannvesenet ﬁkk kontroll.
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BERGER: Brannvesenet i Svelvik ﬁkk
melding om brannen i ﬁre tiden på lørdag ettermiddag. Brannen var omfattende og de måtte snart tilkalle
hjelp fra Drammen og Sande brannvesen. De to rekkehusene er totalskadet i brannen ved Kringsjåveien på
Berger.
Politiet har vært i kontakt med alle
beboere i rekkehusene, og ingen var i
husene da det begynte å brenne.
Arbeidet med å ﬁnne årsaken til brannen starter først til denne uken da
brannvesen først må bli helt ferdige
med alt slukningsarbeid.

Treveggar gav
brannen feste
Den kommunale bustaden som
brann på Nordfjordeid natt til
tysdag, hadde ikkje god nok
brannsikring i tak og skiljeveggar. No vil kommunen granske
alle bustadene for å hindre liknande tragediar.
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BRANNFAKTA

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Antall bygningsbranner totalt
Antall boligbranner
Antall rekkehusbranner
Samlet skadeutbetaling etter brann
regnet i mill. 1999-kroner
Omkomne etter brann

2896 3296 3617 3402 3136 3300 2904
1570 1803 1971 1801 1632 1764 1558
150 209 202 174 165 184 149
2029 2340 2666 2901 2627 3274
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Basert på statistikk fra Finansnæringens Hovedorganisasjon og Direktoratet for
Brann- og eksplosjonsvern. Tall for skadeutbetalingene for 2000 er ennå ikke klare,
men mye tyder på at utbetalingene blir høyere enn i 1999 til tross for at antall branner er redusert. Dette betyr at brannene gjennomsnittlig er blitt større.

Er norske rekkehus brannbomber?
Boligbranner utgjør litt over halvparten
av samtlige branner, og omtrent 10 % av
boligbrannene skjer i rekkehus. I brannstatistikken teller en rekkehusbrann
som én brann, uansett hvor mange leilig-

heter som går med i den samme brannen.
Risikoen for at det oppstår brann i et rekkehus er analysert i ”Brann i rekkehus”,
BE-melding HO-3/97. Meldingen viser at
16 av rekkehusbrannene i 2-års perioden
1995–96 også spredte seg til naboleilighe-
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ten, mens ytterligere 14 av rekkehusbrannene omfattet mer enn 2 leiligheter.
BE analyserer samtlige registrerte rekkehusbranner i meldingen, og er kommet
frem til at det var i alt 58 branner med
slikt omfang at det var reell fare for
brannspredning. Av disse 58 brannene
spredte brannen seg i 30 tilfeller.
Den særnorske byggestilen med
lange rekkehus kun med lette og brennbare skillekonstruksjoner mellom leilighetene utgjør åpenbart en brannrisiko.
I tillegg til de ”vanlige” brannårsakene
har man i rekkehus også en risiko for at
brann oppstår som følge av brann hos
naboen.
Ca. 15 % av norske boliger er i rekkehus. I Akershus er andelen helt oppe i
25 %, mens i fylker som Hedmark og
Oppland er andelen kun 7 %.
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