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Dokumentert AS
Hvis det ikke er dokumentert, hvordan ha kontroll?

•   Deltar aktivt i fagmiljøet
•  FG ny kontrollveiledning
•  Brannvesen
•  Myndigheter
•  Forsikring

•  Artikler i forskjellige fagblader
•  Kvalitetsrevisjon (sertifisert revisor i 2016)

•  Kunder er store og seriøse byggherrer, total- og underentreprenører
•  Kvalitet (ansvar, utvikling, dokumentasjon og forbedringer) 
•  Ansette 2 medarbeidere i løpet av 6 måneder

Anders Sandmæl
Daglig leder – Dokumentert AS

”Fagidiot”

Telefon: 94017722

Epost: anders@dokumentertas.no
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Dokumentert AS
Hvis det ikke er dokumentert, hvordan ha kontroll?

Beskrivelse Prosjektering Utførelse Dokumentasjon Utføre årskontroll

Sprinkler X X X X X

Brannalarm X X X

Nød og ledelys X X X

Brannskiller X X

Våre arbeidsområder er kontroll av



Kilde: - Trond S. Andersen, Senioringeniør DIBK

Brannsikkerhet



•  Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for 
byggverket.

•  Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket 
som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

•  Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som 
gjelder for bruk av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har 
betydning for brannsikkerheten.

§4 Eiers plikt til å kjenne og formidle 
opplysninger om brannsikkerheten i bygget



•  Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i 
byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir 
kontrollert

•  Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:
•  Oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
•  Fungerer hver for seg og i integrasjon med hverandre. Kontrollen skal 

være tilpasset bygningsverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 
Eieren skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i 
byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av 
brann vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

§5 Eiers plikt til å kontroll og vedlikehold 
av eksisterende sikkerhetsinnretninger



Virksomheten må dokumentere:

•  At det faktiske byggverket samsvarer med alle branntekniske krav som gjelder for 
byggverket.

•  At den kjenner og eventuelt har formidlet de avgjørende opplysninger om 
brannsikkerheten i byggverket (§4)

•  Har kontrollert og vedlikeholdt alle sikkerhetsinnretninger i byggverket (§5)
•  Har et system for å sikre byggverket mot brann (§8)
•  Har utbedret eldre byggverk slik at det minst har et sikkerhetsnivå som tilsvarer 

kravene i byggeforskrift 1985 (§9)

§10 Særskilt plikt til å dokumentere at 
kravene til brannsikkerhet er oppfylt for 
virksomheter som eier byggverket



Hva krever forsikring i forhold til 
Brannsikkerhet?

•  Forsikring har en Sikkerhetsforskrift

•  Sikkerhetsforskriften er en del av forsikringsvilkårene

•  Eier og driftspersonell må kjenne innholdet i sikkerhetsforskriften

•  Forsikring gir avkortning hvis sikkerhetsforskrift, lover og forskrifter ikke 
var ivaretatt når en brann oppstår.



Brannstrategi
Det styrende dokument som alle må forhold seg til

Brann- 
strategi

Prosjektering
Ark – Bygg – VVS – EL - Spesielle

Byggeperiode
UTF – UTF – UTF – UTF - UTF

Overtagelse

FDV og dokumentasjon

Drift
Forsikring (ESS kontroll)

Brannvesen tilsyn (ESS kontroll)
Alle avvik som avdekkes i forhold til brann må lukkes

Manglende dokumentasjon i forhold til brann må utarbeides

Kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll 
Av annen brannrådgiver 

?

   

?

?

?





«Vi gjør som vanlig»



Eier sine erfaringer



Eier sine erfaringer

Nybygg tatt i bruk – men langt fra ferdig

Høsten 2011 sto ordfører i Øvre Eiker kommune og klippet snoren med god hjelp av barna i Lerberg 
barnehage. Barnehagen hadde blitt bygget på og pusset opp. 

FDV #06 – 2014

 

Artikkelen i sin helhet ligger på vår hjemmeside under Faglig påfyll / Artikler
Les her



Eier sine erfaringer

Utbyggingen av Eikertun 
Sykehjem er i full gang. 



Eier sine erfaringer

…. og på dette stadiet ble uavhengig kontroll engasjert



Totalentreprenør sine erfaringer



Sintef og forsikring sine erfaringer

Vannskader for millioner etter sprinklerfeil 

-  Sprinkleranlegg testes mot evne til brannslukking, men ikke 
vannskadesikkerhet.

Både Sintef Byggforsk og Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er 
bekymret for sprinkleranlegg og risikoen for vannskader etter feil bruk, 
håndverkerfeil og produktfeil. 

Og flere sprinkleranlegg betyr flere vannskader, frykter både Sintef 
Byggforsk og FNO. 

 



Prosjekteringsfeil

•  Brannvesen fører ikke tilsyn med boliger
•  Sprinkleranlegg inn i stadig flere boliger
•  Brannvesen på tilsyn – dokumenttilsyn
•  Hva med alle de byggene som er uten kontroll og tilsyn?
•  Avvik som oppdages kreves lukket av brannvesen og forsikring
•  Kostnadsbombe for eier/byggherre (Mye oppdages etter garantiperioden)



Prosjekteringsfeil

2012 2013 2014 2015

Antall 1 3 6 4

Kostnad 7 000,00 472 000,00 1 627 000,00 3 266 000,00
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Utbetaling ved prosjekteringsfeil - Sprinkleranlegg

Denne tabellen viser kun de tilfeller som er meldt til forsikringsselskap og hvor 

forsikringsselskap har foretatt en utbetaling (Store mørke tall)



” Hva skjer hvis feil oppdages i  

ettertid, og firmaer er konkurs? ” 

 

Totalentreprenør må nå:

•  Lukke gjenstående avvik

•  Utarbeide manglende dokumentasjon 



Bravida engasjerer uavhengig kontroll

”Bravida er og skal være en seriøs og ledende rørbedrift i Oslo.”
- Rune Rystad i Bravida Oslo, avdelingssjef 



Bravida engasjerer uavhengig kontroll

”Dette var jo en flott nyhet og et godt initiativ og selvsagt fornuftig for å sikre kvalitet.
Flere skulle gjort som dette, noe som sikkert også gir en økonomisk gevinst på sikt for alle parter.”

- Trond S. Andersen, Senioringeniør



Uavhengig kontroll
Hva er det og hvordan fungerer det?

•  Engasjeres av byggherre, totalentreprenør eller underentreprenør
•  Oppfyllelse av beskrivelse, kontrakt og forskrifter
•  Følger hele byggeprosjektet
•  Fokus på prosjektering, bedriftenes systemer og rutiner
•  Feil i prosjektering og utførelse skal fanges opp av prosjekterende og utførende
•  Rapporter med spørsmål eller avvik følger byggeprosjektet
•  Feil rettes enkelt når det er mulig og rimelig å utbedre
•  Faglig vurdering og anbefaling i forhold til fravik fra prosjekterende
•  Alle punkter skal være lukket før overlevering 
•  ESS rapport utarbeides med karakter 10 og ingen avvik. 
•  DIBK har en utredning for å se om det kan være flere ytelser som kan reduseres ved 

installasjon av automatiske slukkeanlegg. Selvfølgelig under forutsetning av at det er 
forskriftsmessige anlegg med tilhørende dokumentasjon. 



Brannstrategi
Det styrende dokument som alle må forhold seg til

Brann- 
strategi

Prosjektering
Ark – Bygg – VVS – EL - Spesielle

Byggeperiode

UTF – UTF – UTF – UTF - UTF

Overtagelse

FDV og dokumentasjon

Drift

Forsikring - ESS rapport uten avvik og med karakter 10
Brannvesen tilsyn - Ingen avvik på sprinkler på grunn av ESS rapport

Kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll 
Av annen brannrådgiver 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Formalitet, for alt er kontrollert
underveis

OK, fordi den er utarbeidet 
Underveis i prosjektet    



Eksisterende bygg skal ved endret bruk ha en oppdatert dokumentasjon.
Myndigheter forholder seg kun til EIER, etter en brann

Foto: Tønsberg Blad
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