
 

 

 

 

 

 

Beskrivelse* 

Brann på teknisk tak under tekking. To tekkere tekket 

taket på teknisk rom. Under sveising av renna oppstår 

det ett branntilløp som tekker 1 blåser ut. Begge 

taktekkerne mener at denne første brannen ble 

slukket. Tekker 2 går til taket på et annet bygg for å 

hente brannslukningsapparat. Tekker 1 venter litt og 

begynner deretter å sveise videre på renna. Tekker 1 

lukter røyk, snur seg og ser at det ryker fra taket bak 

han. Tekker 1 løper deretter ned fra det tekniske 

rommet til taket under for å finne 

brannslukningsapparat. Tekker 2 tar Alimaken opp og 

møter tekker 1 på taket som tar 

brannslukningsapparatet ut av hendene til tekker 2 og 

løper opp igjen på taket til det tekniske rommet for å 

slukke brannen. Tekker 1 slukker brannen på kort tid. 

Brannvesenet kom etter at brannen var slukket.  

 

 

Hendelsessted* 

VOLLEBEKK C1B 

 

Hendelsens potensiale* 

4. Meget alvorlig 

 

Skadeomfang/konsekvens* 

▪ Ingen personskade 
▪ Materielle skader på isolasjon og gips. 
▪ Politiet har opprettet sak.  

 

Direkte utløsende årsaker 

▪ Åpen flamme mot brennbart materialet (oppkant på 
renna manglet et lag med Rockwool) 

 

 

 

 

Lær av hendelsen 

Brann i forbindelse med taktekking 

Brannen Bakenforliggende årsaker 

▪ Det var ikke brannslukningsapparat i 
umiddelbar nærhet. Det skal være minimum 2 
ganger 6kg, maks 15 meter fra arbeidstedet. 

 

▪ Lagbas var ikke tilstede på plassen. Sjekkliste 
før tekking ble fylt ut av lagbassen på 
morgenen før lagbassen måtte dra.  

▪ Det var ingen tydelig leder for 
taktekkerarbeidet på plassen etter at lagbasen 
dro. 

▪ Det første branntilløpet ble ikke slukket med 
brannslukningsapparat, kun ved å blåse ut 
brannen. 

 

 

Skadeomfang 

 

Tiltak/læring 
 

▪ Kontrollere at regler for varmearbeider blir fulgt. 
▪ Kontrollere at riktig metode blir brukt for isolering 

av renne før tekking 
▪ Få bedre system og klarhet i hvem som er leder 

når bas er borte 
 

 

Kontaktinformasjon 

Iselin Knutzen  

Iselin.knutzen@veidekke.no 

+47 930 98 966 

 

 

Distrikt*   Bolig FO Oslo 

Hendelsesdato* 20.04.2021 

Oppkant på renne manglet et lag med Rockwool. 


