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2006-04-19 ble det gjennomført en inspeksjon fra Treindustriens Brannkontroll 
(BK) ved Østlandets Høvleri. Rådgiver var Jan Bramming. Bedriftsrepresentanter 
var Jens Jensen, Hans Hansen, og Knut Knutsen. 

Vurderinger gjøres på grunnlag av kontrollordningens sjekklister. For hvert 
kontrollpunkt gis en overordnet rating som bygger på mer detaljerte 
kontrollspørsmål og observasjoner. Skala for rating er 1 til 10, hvor 1 beskriver den 
dårligste tilstand og 10 den beste. For alle fysiske forhold med mindre enn 5 i 
ranking er fotobevis av tilstand vedlagt. I denne rapporten gis en oversikt over 
generelle inntrykk fra besøk ved bedriften. Detaljert oppsummering av rating for 
alle kontrollpunkter er vedlagt i tabellform.  

Ved inspeksjonen ble 3 overordnede forhold kontrollert: 

1. Organisatoriske og andre overordnede forhold av betydning for  
  brannrisiko og konsekvens (se også vedlegg 1) 

Østlandets Høvleri består av to avdelinger; Nord og Sør. Når det gjelder 
organisatoriske forhold kan avd. Nord og avd. Sør sees som en enhet. Felles 
ledelse er plassert på avd. Nord, og ved de to enhetene gjelder samme interne 
rutiner. 

Ved bedriften har man laget egen intern rutine for varme arbeider. Denne 
inneholder kvitteringsdel som må utfylles av innleid ansvarlig. Det ble fremlagt 
eksempel på utfylte eksemplarer.   

Ved enheten benyttes firmaets Brannblad. Denne utleveres til alle nyansatte. Ut 
over dette forefinnes det ikke egne rutiner for oppbevaring av brannfarlig vare og 
avfall, eller rutiner for orden og renhold. Ved bedriften er det imidlertid få 
mengder brannfarlig vare og avfall. Lakkanlegget nytter vannbasert 
overflatebehandling.  
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Bedriften har utarbeidet skjema for egenkontroll av brannceller, dører, 
slukkeutstyr, brannalarm, rømningsveier og merking, samt for elektriske 
installasjoner og utstyr. Det ble fremlagt bevis på at skjemaene er i bruk. 

Det er ingen egenkontroll på elektriske trucker og ladestasjoner. Ved avd. Sør er 
det kontroll og vedlikeholdsavtale på elektriske trucker; det er det ikke på avd. 
Nord. 

Ved bedriften har man kontroll og vedlikeholdsavtale på sprinkleranlegg, 
brannslukkeutstyr, brannalarm og røykluke. Brannalarmanlegget har imidlertid 
ikke vært kontrollert siden 2003. Det er meningen at anlegget skal kontrolleres i 
2006. 

Det er ikke kontroll- og vedlikeholdsavtale på elektrisk anlegg. Det har ikke vært 
kontroll av det elektriske anlegget fra offentlig el-tilsyn i løpet av de siste fire år, 
men det er gjennomført termografering ved begge avdelingene. Ved avd. Nord er 
det dokumentert utbedring av alle avvik. Ved avd. Sør er bare de mest graverende 
feilene utbedret. 

Ved avd. Nord er det brannalarm som utløses av røyk, den har direkte varsling til 
brannvesen og til et utvalg av ansatte via telefon. Under besøket var deler av 
anlegget frakoplet på grunn av utskifting av meldere. 

Brannvernleder ved avd. Nord er Hans Hansen. Ved avd. Sør er det Ole Olsen. 
Olsen er påmeldt til brannvernlederkurs i april 2006. 

Det ble dokumentert at brannøvelser gjennomføres en gang i året. Ved avd. Nord 
er brannøvelsene gjennomført i samarbeid med det lokale brannvesen. 

Ved avd. Sør er det oppsatt en brannvernbu med brannhydrant og slanger. Dette 
er gjort i samarbeid med andre bedrifter på industriområdet. Det er imidlertid 
ennå ikke etablert et industribrannvern, og det er uvisst hvem som har hvilke 
rettigheter, og hvem som er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold av utstyret.   
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Figur 1. Brannvern-bu på industriområdet i avd. Sør. 

 

 

Figur 2. Slanger og utstyr i brannvern-bua på avd. Sør. 
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Ved avdelingen på Nord er det også en brannvern-bu med slanger og utstyr. 

 

Figur 3. Fra Brannvern-bu på avd. Nord. 

Det ble imidlertid funnet at utstyret trengte luft i dekkene. 

 

Figur 4. Her må man finne frem sykkelpumpen. 

Ved begge avdelinger har det innenfor de 2 siste årene vært gjennomført brannsyn 
fra offentlig brannvesen. Alle pålagte utbedringer er gjennomført.  

Ved avd. Nord er det cirka 15 km til nærmeste offentlige brannvesen, ved avd. Sør 
er det cirka 13 km. Innsatstid er henholdsvis 20 og 13 minutter. 
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Ved begge enheter er det kun tilgang til naturlig trykkvann. Det er intet basseng, 
og vanntilgang fra Akerselva til avd. Nord ved en eventuell brann må sees som en 
absolutt siste mulighet på grunn av avstand. Ved avd. Nord er det tilgang til 
jordvann i sommerhalvåret. 

Bedriften ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem. 

Det er ikke gjennomført risikoanalyse. 

Ingen av avdelingen er inngjerdet, det er ikke bom og det er ikke vakthold utenom 
arbeidstiden. Det er imidlertid meget få besøkende og et lite antall transportører 
som er innenfor området. Ved avd. Sør har man opplevd uønsket personferdsel og 
tyveri utenom ordinær arbeidstid. 

Ved de to avdelingene er røyking tillatt bare på oppmerkede områder.  

Tegningsunderlaget ved de to avdelingene trenger oppdatering. Tegningene bør 
vise alle bygg med korrekt plassering av håndholdt slukkeutstyr. Tegningene bør 
vise brannkummer, brannvern-bu og oppstillingsplass ved øvelse. Alle tegninger 
skal ha tegnforklaring. 

2. Sannsynlighet for brann og konsekvensreduserende tiltak ved  
bedriftens enheter (se også vedlegg 2) 

Ved avd. Nord er det 5 hovedenheter: 

- Administrasjonsbygg inklusiv verksted i kjeller 
- Høvleri inklusiv lager 
- Listlager 
- Lakkavdeling 
- Serviceavdeling 

Ved avd. Sør er det 4 hovedenheter: 

- Bygg 1 
- Bygg 2 
- Bygg 3 
- Bygg 6 

Administrasjonsbygg inklusiv verksted i kjeller (avd. Nord) 

I administrasjonsbygget ble det funnet at kaffetrakteren hadde timer. 
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Figur 5. Timer på kaffetrakter, meget bra! 

 

Figur 6. Kanskje unødvendig med brannfarlige avfallsbeholdere på kjøkkenet i 
administrasjonsbygget. Produseres det brannfarlig avfall her? Det er nok mer bruk for 

disse ute i produksjonen. 
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Figur 7. Bra merking, og apparatet var sjekket ved forrige runde av ekstern kontrollør. 

På brannslange i verksted i kjeller manglet merke som viser at brannslangen var 
kontrollert ved forrige gjennomgang. 

 

Figur 8. Her mangler det kontrollidentifikasjonsmerke. 

Når bedriftens tegninger blir oppdatert må man sjekke at det er samsvar mellom 
plassering av brannslukkeutstyr på tegning og fysisk i de enkelte bygg. 
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Det var røykeplass ved inngangspartiet til administrasjonsbygget.  

 

Figur 9. Her er en tydelig definert røykeplass, meget bra! 

Man må huske på at asken skal tømmes i egen askebeholder når askebegeret er 
fullt. 

Generelt var det meget bra orden og ryddighet ved denne enheten. Både i 
kontordelen, og på verkstedet i kjelleren. 

 

Figur 10. God orden på verkstedet i kjelleren!  
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Høvleri inklusiv lager (avd. Nord) 

Ved inngangen til høvleriet er det brannkum.  

 

Figur 11. Brannkum mellom høvleri og offentlig vei. 

Ifølge utsagn fra bedriftsrepresentanter skrapes snøen til en hver tid bort, slik at 
det er uhindret tilgang til kummen. Dersom det mot formodning foretas parkering 
over kummen, sørger de ansatte for at bilen flyttes umiddelbart. 

I kummen er det koplet på første brannslageenhet, slik at det er enkelt å komme til 
og å få lagt ut slanger i tilfelle brann. 

 

Figur 12. Første slangeenhet er koblet på, meget bra! 
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Rett innenfor døren på høvleriet ligger brannslanger klar til bruk. 

 

Figur 13. Slanger ligger klar til bruk. 

 

På høvleriet var det generelt meget god ryddighet og orden.  

 

Figur 14. Generelt god orden og ryddighet på høvleriet. 
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Figur 15. God ryddighet, meget bra! 

 

Figur 16. Eksemplarisk! 
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Unntatt er hydraulikaggregatet bak høvelen; her trengs det rengjøring. 

 

Figur 17. Hydraulikaggregatet trenger rengjøring. 

Det ble funnet en ryddig røykeplass i tilknytning til høvleriet. Området var 
imidlertid ikke merket med ”Røyking tillatt”. 

 

Figur 18. Ryddig røykeplass. Man burde imidlertid sette opp ”røyking tillatt”-skilt. 
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På høvleriet og flere andre steder i bedriften ble det funnet at beholder til 
brannfarlig avfall ble benyttet til aske fra askebeger ved røykeplasser. Dette er 
uheldig. Man bør benytte egne askebeholdere til aske og beholder til ildsfarlig 
avfall til nettopp ildsfarlig avfall. Det viste seg imidlertid at man var konsekvent. 
Det ble ikke funnet eksempler på at aske og ildsfarlig avfall var blandet i 
avfallsbeholderne.  

 

Figur 19. En beholder merket med ildsfarlig avfall bør benyttes til nettopp dette. 
Tilleggsmerkingen virker, men dette er ikke en optimal løsning. 

 

Figur 20. Slik så det ut i rød beholder merket ildsfarlig avfall og tilleggsmerket med 
”askebeholder". 
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På slipeverksted i tilknytning til høvleriet, ble det funnet en avfallsbeholder med 
ildsfarlig avfall, som ikke er egnet til dette. 

 

Figur 21. Dette er ikke en egnet beholder til ildsfarlig avfall. 

 

 

Figur 22. Ildsfarlig avfall skal deponeres i beholder egnet for dette. 
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På høvleriet var det lagret håndslukkere som ikke lengre er i bruk. Disse må flyttes 
slik at de ikke feilaktig benyttes under en eventuell brann.   

 

Figur 23. Disse apparatene som ikke er kontrollert og ikke er i bruk, må fjernes fra 
høvleriet. 

På høvleriet og andre steder ved bedriften ble det dessuten funnet mye 
håndslukkeutstyr som ikke er inntegnet på de branntekniske tegningene. Man må 
ta en gjennomgang på dette når tegningene oppdateres. 

På spiserommet ble det funnet et håndslukkeapparat som ikke er kontrollert siden 
år 2003. 

 
Figur 24. Dette apparatet på spiserommet er ikke kontrollert siden 2003. 
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Ute på kaldtlageret var det et sted hvor brannslukkeutstyret ikke var plassert på 
sin plass. 

 

Figur 25. Dette er ikke bra. 

Det var generelt meget bra skilting av rømningsveier og slukkeutstyr. 

 

Figur 26. Bra skilting! 
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Figur 27. Bra skilting! 

 

Figur 28. Bra skilting! 
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Deler av brannalarmanlegget var koblet ut på besøkstidspunktet på grunn av 
oppgradering.  

 

Figur 29. Deler av anlegget var frakoblet under besøket. 

Tegningen over bedriftsområdet som er opphengt ved siden av 
brannalarmsentralen må oppdateres. 

 

Figur 30. Orienteringsplanen må oppdateres. 
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På spiserommet var det opphengt diverse instrukser også med hensyn til 
brannsikkerhet. 

 

Figur 31. Meget bra! Ingen skal si at de ikke har hatt mulighet for å lese bedriftens 
instrukser og regler! 

På spiserommet var kaffetrakteren utstyrt med timer, meget bra! 

 

Figur 32. Timer tilknyttet kontakten til kaffetrakter, meget bra! 

I høvleribygget er det gjort bruksendringer siden sprinkleranlegget ble installert. 
Deler av bygget benyttets i dag til lagring av ferdiglast. Sprinkleranlegget er 
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derfor utformet og dimensjonert ut fra andre forutsetninger enn de som i dag er 
gjeldende. I henhold til rapport fra rutinekontroll av sprinkleranlegg, betyr dette 
at lagring ikke skal skje høyere enn maksimalt 2,1 m. Bedriften har bevisst valgt å 
se bort fra dette, og lagrer høyere enn anbefalt i forrige rapport fra rutinekontroll 
av sprinkleranlegg. 

 

Figur 33. Det lagres høyere enn 2,1 m i lagringsdelen av høvelbygget. 

Det er sprinkleranlegg i høvlingsdelen av bygget og i lagerdelen av bygget. 
Mellom disse er det en kraftig vegg som tidligere har hatt funksjon som 
seksjoneringsvegg. Denne funksjonen er opphørt, og det er derfor absolutt 
nødvendig med selvlukkemekaniske på porter og dører. Når det imidlertid er 
slike mekanismer og de åpenbart er ødelagt, bør de enten repareres eller fjernes. 

 

Figur 34. Åpenbart ødelagte selvlukkemekanismer bør utbedres eller fjernes. 
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På østsiden av høvelbygget ved siloen er det parkering av trucker. Dette er ikke et 
ideelt sted. Her er det en del lett brennbart materiale i form av flis og bøss, og stor 
fare for spredning dersom en brann oppstår (se også avsnitt 3). Langs veggen var 
det avfallsbeholdere og lagring av paller som bør fjernes, dette både med hensyn 
til brannspredning og pyromani. 

 

Figur 35. Avfallsbeholder og paller bør ikke plasseres inntil veggen ved siloen. 

Ved siloen bør man dessuten sette opp et stort tydelig ”røyking forbudt”-skilt. Her 
er det eksterne aktører inne og henter flis og mye brennbart materiale. 

 

Figur 36. Her bør det settes opp "røyking forbudt”-skilt. 
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Listlager (avd. Nord) 

På listlageret var det generelt meget ryddig og ordentlig, og ikke minst 
velopplagte medarbeidere! 

 

Figur 37. Det ser ut til å være god trivsel blant de ansatte! 

På listlageret var det flere av håndslukkerne som ikke var kontrollert, og stedet 
hvor de hang var ikke merket. 

 

Figur 38. Grunnet nybygging var flere av håndslukkerne ikke med i den årlige 
kontrollrunden, og ikke tilfredsstillende merket. 
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Ombygningsarbeider og skifting av brannalarmdetektorer medførte at 
brannalarmen på listlageret var utkoblet. 

Systemet som styrer røykavtrekket så ut til å fungere tilfredsstillende. 

 

Figur 39. Ingen feilmeldninger å se her! 

Lakkavdeling (avd. Nord) 

På overflatebehandlingsanlegget benyttes vannbasert maling.  

 

Figur 40. Dette er et ikke brennbart overflatebehandlingssystem. 
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Det var ellers meget god orden og ryddighet i enheten. 

 

Figur 41. God orden! 

I kjelleren som fungerer som lager var det mindre ryddig, men det er hva man må 
regne med. 

Serviceavdeling (avd. Nord) 

Ved inngangen til serviceavdelingen var det feilaktig oppsatt skilt som viser at det 
innenfor er gass under trykk. Skiltet ble umiddelbart fjernet av 
bedriftsrepresentant.  

 

Figur 42. Umiddelbar aksjon for å rette opp i feil skilting. 
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Ved serviceavdelingen trengs det rydding og renhold. Her er det mer rot, støv og 
avfall enn det man bør forvente ved en produksjonsbedrift av denne karakter. 

 

Figur 43. Her trengs det opprydding. 

Røykerommet i tilknytning til serviceavdelingen var ikke bra. Her må det ryddes. 
Et røykerom bør ikke benyttes til lager. 

 

Figur 44. Røykerom må være tilrettelagt for røyking, og ikke være et lager. 

Det var imidlertid bra merking, og beholder til aske. 
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Bygg 1 (avd. Sør) 

Ved inngangen til enheten var det merking som viste at her er det røyking 
forbudt. 

 

Figur 45. Bra "røyking forbudt"-skilting. 

Ved enheten ble det funnet flere tilfeller av feil håndtering av brannfarlig vare og  
avfall. 

 

Figur 46. Dersom det er lekkasje i en flaske med smøremiddel må den kastes eller flyttes 
over på en annen egnet flaske. Denne løsningen er intet bra alternativ. Her kan det være 

fare for selvantenning. 
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Figur 47. Brannfarlig avfall skal deponeres i egnet, ikke brennbar beholder med 
selvlukkende lokk. Ikke som her i en plasttønne. 

Man bør anskaffe brannsikre skap til oppbevaring av brannfarlig vare. 

På utsiden av bygget, ved inntaket av mugg til fyren, bør man ta en vårrengjøring 
nå som snøen er borte. 

 

Figur 48. Her trengs vårrengjøring. 
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Bygg 2 (avd. Sør) 

Det ble funnet et åpent sikringsskap og en åpenbar slurvejobb ved arbeidet på det 
elektriske anlegget.  

 

Figur 49. Dør til sikringsskap skal alltid være lukket. 

 

Figur 50. Slik skal det ikke se ut. Her må det ryddes opp. 
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Flere lysarmaturer stod og glødet uten å tenne. Her må man sette i gang 
strakstiltak. 

 

Figur 51. Her må det umiddelbart skiftes rør og tennere. 

I verkstedsdelen av bygget må man få inn egnede beholdere til brannfarlig avfall. 

 

Figur 52. Denne beholderen er ikke egnet til brannfarlig avfall. 
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I det gamle pauserommet ble det funnet at stedet hvor brannslukkeren henger 
mangler merking. 

 

Figur 53. Her mangler det merkeskilt. 

Bygg 3 (avd. Sør) 

Innenfor i bygg 3 var det meget bra orden og ryddighet. 

 

Figur 54. Ordentlig og ryddig, meget bra! 
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Rett på utsiden av bygget var det imidlertid lagret store mengder tremateriale. 
Man bør finne et bedre egnet sted til dette, både med hensyn til brannpåsettelse og 
brannspredning. 

 

Figur 55. Det bør kunne finnes et mer egnet sted til lagring av slike store mengder 
tremateriale. 

Ved inngangen til bygget var det et tydelig ”røyking forbudt”-skilt, meget bra! 

 

Figur 56. Det er ikke tvil om at det er røyking forbudt ved denne enheten, meget bra! 
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Bygg 6 (avd. Sør) 

I administrasjonsdelen av bygget hvor det også er kantine og røyking tillatt, 
benyttes beholder til ildsfarlig avfall til å tømme askebeger. Denne beholderen 
benyttes imidlertid bare til aske. Her er det en sammenblanding av begreper 
tilsvarende den som ble funnet i deler av produksjonen på avd. Nord.  

De røde beholderne merket ”brannfarlig avfall” skal bare benyttes til oljefiller etc. 
som er lettantennelig. Aske skal i egne askebeholdere. 

 

Figur 57. Dette er typisk materiale for en askebeholder. 

Men på samme måte som på avd. Nord er man konsekvent i det man gjør, og det 
ser ikke ut til at man blander aske og ildsfarlig avfall.  

I bygget ble det funnet en håndslukker som manglet merke. 

 
Figur 58. Her mangler det skilt med fluoriserende lys som viser vei til slukkeapparatet 

dersom det er mørkt i rommet. 
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I verkstedsavdelingen mangler det beholder egnet for brannfarlig avfall.  

 

Figur 59. Dette er ikke en beholder egnet for ildsfarlig avfall. Beholderen må være laget av 
materiale som ikke er brennbart, og den må ha selvlukkende lokk. 

På verkstedet bør man ha et brannsikkert skap til oppbevaring av brannfarlig 
vare. 

 

Figur 60. Brannfarlige vesker bør oppbevares i brannsikkert skap. 
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Unntatt i det gamle fyrrommet, som ikke lengre er i bruk,  var det meget ryddig 
og god orden ved enheten. 

 

Figur 61. Meget bra orden! 

Langs veggen ute var det lagret paller. Disse bør fjernes med tanke på at man har 
mye uønsket ferdsel på området etter arbeidstid. Paller er lett å få fyr på, og 
pyromaner har et opplagt utgangspunkt. 

 

Figur 62. Paller bør ikke lagres tett mot veggen av bygget. 
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3. Brannrisiko og konsekvens for rullende materiell  
  (se også vedlegg 3) 

Ved avd. Nord benytter man østsiden av høvelbygget ved siden av siloen til 
parkering av trucker. Dette er ikke et ideelt sted. Her er det en del lett brennbart 
materiale i form av flis og bøss, og stor fare for spredning dersom en brann 
oppstår. 

 

Figur 63. Dette er ikke et bra sted for parkering av trucker. 

 

Figur 64. Området her er ikke egnet for truckparkering. 
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På avd. Sør parkeres truckene inne blant trelast. Det er heller ikke et egnet sted for 
parkering. 

 

Figur 65. Trucker bør ikke parkeres så tett på trelast. 

Generelt bør trucker parkeres på ikke brennbart underlag i god avstand fra 
brennbart materiale. 

På avd. Nord bør ikke ladestasjonen stå så tett på lagring av listverk.  

 

Figur 66. Ladestasjon for elektriske trucker skal ha mer avstand enn dette til brennbart 
materiale. 
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Generelt bør det rengjøres og ryddes rundt bedriftens ladestasjoner for elektriske 
trucker. 

 

Figur 67. Her trengs det rydding (Serviceavd., avd. Nord). 

 

 

Figur 68. Her trengs det rydding (avd. Sør). 
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Figur 69. Og her trengs det rydding og renhold (avd. Sør). 

Hos avd. Nord ble det funnet at håndslukkeutstyr i truckene ikke var kontrollert. 

 

Figur 70. Dette apparatet ble ikke kontrollert ved forrige kontrollrunde på 
håndslukkeutstyr. 
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Figur 71. Har dette apparatet noen gang vært kontrollert? 

 
Konklusjon 

Når det gjelder interne rutiner og kontroll ser det meget bra ut. Bedriften ser ut til 
å ha et velfungerende system.   

Det mangler ekstern kontroll og vedlikehold på brannalarmanlegg, og på avd. Sør 
er flere forhold funnet under forrige termografering ennå ikke utbedret. Ved avd. 
Nord er elektriske trucker ikke underlagt noen form for kontroll. 

Man må ha en ny gjennomgang av de branntekniske tegningene. Her er det flere 
åpenbare feil og mangler. 

Man kan diskutere om vanntilgangen ved avd. Nord er tilstrekkelig. Det er kum 
på vestsiden av høvelbygget og på vestsiden av administrasjonsbygget. Ut over 
dette er det intet lett tilgjengelig slukkevann. Det er lang vei fra disse kummene til 
listlageret. 

Det er en generell sammenblanding av avfallbeholdere til brannfarlig avfall og 
askebeholdere. Selv om det ser ut til at man i praksis greier å skille, og ikke 
blander aske og brannfarlig avfall, bør man likevel ta en runde på dette, og bruke 
rett beholder til rett formål. 
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Det er flere steder hvor brannsikker beholder med selvlukkende lokk mangler til 
brannfarlig avfall. 

Alle definerte røykeplasser bør merkes med skilt. 

Paller og trelast bør ikke lagres langs yttervegg av bygg. Dette er spesielt uheldig 
på avd. Sør, hvor det er mye uønsket ferdsel fra privatpersoner etter arbeidstid. 

Man bør ta en gjennomgang av bedriftens håndslukkeutstyr. Man bør avd. Sørge 
for at alle apparater som står ute i produksjon og lager er inntegnet på kart og er 
kontrollert. Dette gjelder også håndslukkere på truckene. 

Man bør gå gjennom bedriften og fjerne alle skilt med ”gass under trykk” dersom 
det ikke er oppbevares gass på stedet.  

Generelt er det god orden og ryddighet ved de to avdelingene. Det er imidlertid et 
par avdelinger og områder, som skiller seg negativt ut. Det er flere steder 
nødvendig å rydde og rengjøre rundt ladeutstyr for elektriske trucker. 

Man må huske på at trucker skal parkeres på ikke brennbart underlag i god 
avstand fra brennbart materiale. 
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