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BFO 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) er Norges eneste medlemsorganisasjon for alle private 
og offentlige foretak som arbeider med brannrelaterte fagområder og som er enige i BFO sitt 
formål. Medlemmer kan være forskningsinstitusjoner, høyskoler, leverandører av varer og 
tjenester innen det branntekniske fagfeltet, private og offentlige foretak som kjøper slike 
varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen 
brannforebyggende aktiviteter, samt rådgivende tjenester på det brannfaglige området. 
Medlemsliste finnes her: BFO medlemmer  

BFO sitt formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre 
brannvern for liv, miljø og verdier. Dette søkes oppnådd ved å påvirke organiseringen av 
bransjen, slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte, kan fremme sine interesser, og 
påvirke organisering av utdanningen på alle nivåer og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør 
gjelde. De skal også være en aktiv pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre 
branner og skader blir innfridd, å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av 
bransjens rammebetingelser og være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre 
aktuelle parter. 

BFO som har utarbeidet denne ytelsesbeskrivelsen, har utført dette hovedsakelig på sin fritid, 
i likhet med det meste av arbeidet som skjer i BFO sin regi. Et unntak er styremøter som skjer 
på dagtid. En stor takk til de respektive arbeidsgivere som med dette, betaler en betydelig 
«ekstrakontingent» for å ha ansatte som styremedlemmer i BFO. 

 

Denne veiledning har blitt utarbeidet av BFO sin rådgivningsgruppe på følgende område: 
  Arnstein Fedøy, M.Sc. Brannsikkerhet (Leder og ansvarlig for Slukkeinstallasjoner) 
   Gunnhild Henriksen Leere, M.Sc. Integrert bygningsteknologi (Brannsikkerhet)  
  Geir Drangsholt, M.Sc. Bygg- og konstruksjon (Ledesystem) 
  Jarl Tonning, (Brannalarmanlegg)  

Veiledning har vært til høring i styret den 06.11.2021 og på høring 03.12.2021.   

https://bfobrann.no/medlemskap/for-medlemmer


 

Side 5 av 38 
 

1. Bakgrunn 
I de siste årene har det kommet flere lov og forskrifts endringer og andre hendelser, som har 
stor betydning for hvordan man forstår de rådgiveres rolle og hva som skal vektlegges i 
arbeidet som rådgiver.  

Rent formelt må f.eks. endringer i Byggesaksforskriften fra 1/1-2016 nevnes. Her ble det 
tidligere fagområdet: «Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner», nå inndelt i 
«Sanitærinstallasjoner», «Varme og kuldeinstallasjoner» og «Slukkeinstallasjoner»; og 
«Brannalarm, nødlys og ledesystem» ble til: «Brannalarmanlegg» og «Ledesystem». Dette 
har blant annet direkte konsekvenser for krevet utdanning og erfaring for de nye 
fagområdene. I tillegg mangler fagdisiplinbeskrivelse forkortelse, slik f.eks. Rådgivende 
Ingeniør Brannsikkerhet (RIBr) har det.  

I Teknisk forskrift 2017 (TEK17) ble kravet til automatiske slukkeanlegg, endret om til at 
sprinkleranlegg er preakseptert ytelse. Dette betyr blant annet at valg av annen type 
slukkeanlegg (skum, vanntåke, gass og inert) må dokumenteres ved en type ekvivalens 
analyse. Dette medfører også at Tiltaksklasse (Ttkl.) som oftest blir høyere og krever i de 
fleste tilfeller at dette utføres av person med Master/Siv. Ing. utdanning.  

Videre har blant annet brannen på Sola flyplass, aktualisert problemstillingen med bygg i 
Brannklasse 4.  

Formålet:  
Det fins ikke i dag en veiledning for samspill mellom fagområdene Brannkonsept, 
Slukkeinstallasjoner, Brannalarmanlegg, Ledesystem og Passiv brannsikring. På bakgrunn av 
dette har derfor styret i BFO bestemt å samle dette i en felles veiledning.  

Videre fins det heller ingen samlet vurderinger av krav og forutsetninger som ansvarlig 
rådgiver/ingeniør innenfor brannsikkerhet, må forholde seg til ut fra Plan- og bygningsloven, 
Teknisk forskrift og Byggesaksforskriften, med dertil veiledninger.  

En annen viktig del av arbeidet som ingeniør, er å identifisere ytelsene gitt av forskrift og 
binde samspillet og krav/forutsetninger sammen. Derfor er det utarbeidet en tabell til kap. 
11 i Teknisk forskrift som visualiserer dette, presisere ansvarsområdet og behovet for 
samspill.  

Det er summen av prosjekterte og utførte løsninger, som gir brannsikkerhet. Det hjelper ikke 
at det meste er riktig, hvis feil eller mangel setter de andre riktige tiltakene ut av spill.  

Målet er ved neste revidering, er å inkludere Passiv brannsikkerhet (som ikke er inkludert i 
denne omgang), slik at man får en samlet veiledning innenfor brannsikkerhet. 

Målgruppe: 
Rådgivere og ingeniører brann, arkitekt, ansvarlige søkere, innkjøps- og anbudsansvarlige, 
statelige-, fylkes- og kommunale organisasjoner og bygningseiere, bygningseiere og 
entreprenører.   
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2. Definisjoner og termer 
Akronym = Forkortelse (Fullstendig tittel)  

PBL = Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling)  

TEK = Byggteknisk forskrift (Forskrift om tekniske krav til byggverk)  

VTEK = Veiledning til byggteknisk forskrift «angir preakseterte løsninger» 

SAK = Byggesaksforskriften (Forskrift om byggesak) 

VSAK = Veiledning til byggesaksforskriften «forklaring/utdypinger og føringer» 

NS = Norsk Standard «rene nasjonale standarder og internasjonale standarder som er gjort 
gjeldende i Norge» 

 

Forklaringer:  

SØK = Ansvarlig søker i byggesak 

PRO = Ansvarlig prosjekterende for sitt fagområde med ansvarsrett i byggesak  

UTF = Ansvarlig utførende for sitt fagområde med ansvarsrett i byggesak 

BIM = Bygningsinformasjonsmodellering (digitale modeller av et bygg med tekniske 
installasjoner i et felles tegneformat)  

FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold  

FDVU = Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling 

Uavhengig kontroll = Kontrollforetaket som ikke har en juridisk, personlig eller økonomisk 
tilknytning som kan påvirke kontrollen. Se ellers SAK10 § 14.  
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3. Presiseringer  
Forprosjekt er i denne sammenheng, en beskrivelse for arbeid som foregår i forkant av 
detaljprosjekteringen. Dette kan kalles programmeringsfasen, skisseprosjekt, forprosjekt, 
tilstandsvurdering, vurdering, premissanalyse, strategi og konsept. Målet er få frem et 
underlag som man kan jobbe videre med og er i denne sammenheng, selv om de andre 
nevnte begrepene kan skilles fra hverandre, har vi valgt å bruke forprosjekt som en 
fellesbetegnelse.  
I ansvarsbelagte byggesaker, er dette det arbeidet som utføres før ansvarlig prosjekterende 
kan erklære samsvar ved rammetillatelse.  

Detaljprosjektering er i denne sammenheng, en beskrivelse av et arbeid som utføres for å lage 
et underlag for utførelse og dokumentere valgte løsninger.  
I ansvarsbelagte byggesaker, er dette det arbeidet som må utføres før ansvarlig 
prosjekterende kan erklære samsvar for igangsetting av utførelse.  

Ferdigstillelse er i denne sammenheng, en beskrivelse av det arbeidet som foregår i 
bygge/installasjonsprosessen og ved å ferdigstille dokumentasjonen til det som gjerne kalles 
«som bygget». Målet er at all dokumentasjon skal avspeile slik løsningene faktisk ble og 
hvordan eier kan drifte sitt bygg i ettertid.  

Det må også presiseres at selv om det er plan- og bygningsloven med forskrift som skal 
oppfylles, så er det også gitt noen krav i brannvernloven med forskrift som også må vurderes 
og medtas i dokumentasjonen.  

 

3.1. Samspill med andre ytelsesbeskrivelser 
På generell basis bør NS 3418 (Norsk Standard, 2020) «Konkurransegrunnlag med ytelses-
beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold» inngå.  

Det er også utarbeidet en standard (Norsk Standard, 2017) «NS-EN 16763; 
Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer» som kan legges til grunn. Denne må i 
så fall benyttes med forsiktighet, da den verken er lett å forstå eller har et begrepsapparat 
som vanligvis benyttes i norsk sammenheng.  

I tillegg har (Rådgivende Ingeniørers Forening, 2020) (RIF) gitt ut noen andre 
ytelsesbeskrivelser for rådgivere, som gjerne kan benyttes ved grensesnitt og samspill andre 
fagområder.  

 

3.2. Risikoklasse og brannklasseplassering 
I henhold til Plan- og Bygningsloven (PBL) med Byggteknisk forskrift (TEK17/VTEK 17) vil 
vi sitere TEK17 «§ 11-3. Brannklasser», 1. ledd; 

«Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, 
samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av et byggverk 
plasseres i brannklasser etter tabellen nedenfor. Brannklassene skal legges til grunn for 
prosjektering og utførelsen for å sikre byggverkets bæreevne mv. ved brann.» 

TEK17 «§ 11-1. Sikkerhet ved brann» 1. ledd: 

«Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved 
brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for 
miljø- og samfunnsmessige forhold. 
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4. ledd: 

«Byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser, skal 
prosjekteres og utføres slik at sannsynligheten for skade på miljøet eller andre vesentlige 
samfunnsinteresser blir liten.»  

Av VTEK 17 «§ 11-3. Brannklasser» 2. ledd leser vi  

«Direktoratet for byggkvalitet har ikke gitt preaksepterte ytelser for byggverk som 
plasseres i brannklasse 4. For slike byggverk vil behovet for beskyttelse vanligvis ikke være 
dekket av de preaksepterte ytelsene i denne veiledningen. Eksempler på slike byggverk er: 

a) byggverk med mer enn 16 etasjer 
b) byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser 

(for eksempel infrastruktur og telekommunikasjon) 
c) byggverk som i hovedsak ligger under terreng (fjellhaller mv.) 
d) byggverk for kjemisk industri og miljøfarlig produksjon 
e) byggverk hvor det lagres særlig brann-, helse- eller miljøfarlige stoffer.» 

 

Risikoklasse og brannklasseplassering skal ikke tas lett på, da dette kan få store 
konsekvenser.  Vurdering og dokumentasjon av om forskriftskrav til plassering av bygget i 
Bkl. 4, skal f.eks. gjøres der «brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser». 
Det er dermed ikke et krav at brann skal utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser, 
forskriftskravet er at det kan utgjøre stor fare. Dette er vesentlig forskjellig fra f.eks. 
høybygg, der grensen går absolutt på 16 etasjer, jfr. VTEK 17 §11-3 Innledning.  

En lærdom fra Sola-brannen, er at man må først kartlagt hva samfunnsinteressen er, før 
byggverk(ene) kan plasseres i rett brannklasse.  

Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBr) bør i mye større utstrekning bruke rådgivende 
ingeniører for slukkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i både forprosjektfasen, når 
ytelseskrav skal kartlegges/beskrives og eventuelt ved detaljprosjekteringen. Det er alt for 
mange brannkonsept som avviker fra forskriftskrav og fraviker fra preakseptert løsninger, 
uten at det fanges opp. En åpenbar grunn til dette, er at RIBr ikke sitter med den samme 
detaljkunnskap for disse fagområdene, som de andre rådgiverne gjør for sine representative 
fagområder.  

To raske eksempler: Når f.eks. boligsprinkleranlegg brukes for å fravike forskriftskrav til 
andre krav, uten å forstå at det er vesensforskjell i et anlegg som forlenger rømningstid (type 
1 og 2) og et anlegg som gir verdisikring (type 3), blir ikke forskrift oppfylt.  

Det samme gjelder de som ikke forstår forskjellen på en balkong, som kan utelates fra 
sprinkling, da den ikke har tak, og veranda, som har alltid hatt krav til sprinkling.  

 

3.3. Kompetansekrav 
Siden 1. januar 2016 har vi hatt to måter å dokumentere kompetanse (utdanning og erfaring) 
på i byggesak. Den tidligere ordningen med dokumentasjonsplikt enten i form av lokal eller 
sentral godkjenning, er nå erstattet med erklæring om ansvarsrett. Dette dokumenteres enten 
med sentral godkjenning eller egendokumentasjon av utdanning og erfaring til faglig ledelse. 

I byggesak har foretaket med sentral godkjenning en fordel, fordi foretaket med dette får en 
automatisk forrang. Det er tre utfordringer til dette: 

• Overgangsordning for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning har nå vart i snart 6 
år. Den varer til 1. juli 2023 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021). 
Nye foretak må dokumentere etter nyeste forskrift, mens foretak med sentral 
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godkjenning før 1. januar 2016 etter gammel forskrift. Det betyr f.eks. at de samme 
personen med en bachelor i et eldre firma (før 2016) som stifter/begynner i et nytt 
foretak vil bli vurdert til to forskjellige tiltaksklasser. I firmaet før 2016 gir dette 
tiltaksklasse 3, mens i nytt foretak gir dette Ttkl.2.  
For tiltakshaver og eiere vil det derfor ikke det være mulig å sammenlikne den reelle 
kompetansen til disse foretak ut fra sentral godkjenning.  

• Det ikke krav til å ha sentral godkjenning, da dette er en frivillig ordning.  

• Sentral godkjenning legger ikke til grunn Kunnskapsdepartementet definisjoner om 
hva som er en utdanning og hvilke krav til fagkunnskap man skal på sitt fagområde, 
gitt av blant annet «Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og 
normert studietid ved universiteter og høyskoler» og «Forskrift om krav til 
mastergrad».  

Blant annet endret Kunnskapsdepartementet Forskrift om grader og beskyttede titler i 2015 
(Lovdata, 2020). I dette arbeidet jobbet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning i 
(Universitets- og høgskolerådet, 2016) frem «Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen 
sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål».  

Denne sier at krevet utdanning for master/siv.ing. (som gjelder for høyeste tiltaksklasse) er 
5-årig og at minimum 90 studiepoeng skal legges til grunn for å kalle dette eget 
studieprogram på master/siv.ing. nivå. Eldre utdanning på 4,5 år er selvsagt godkjent siv. ing 
utdanning.  

I rapporten til Byggekvalitetsutvalget (Byggkvalitetutvalget, 2020) anbefales blant annet at 
sentral godkjenning opphører og at man ser på nye kompetanseordninger. I den påfølgende 
høringen, tilsluttet de fleste organisasjoner seg dette.  

Inntil det fins en likbehandling av vurdering av utdanning, bør det kreves at det fremlegges 
dokumentasjon på krevet utdanningsnivå og utdanning på fagområdet til faglig ledelse i alle 
foretak. Da kan byggherre å vurdere om foretakene oppfyller forskriftskrav og sikrer 
likebehandling.  

 

3.4. Forskrift for offentlig anskaffelser 
Gjennom en rekke offentlig anskaffelser, fremkommer det helt klart at mange oppdragsgivere 
ikke oppstiller krav til kompetanse eller vurderer hvilke krav forskrift om offentlig 
anskaffelser (FOA) setter til kompetanse. I anskaffelsen reguleres de krav oppdragsgiver kan 
stille til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner, av anskaffelsesforskriften § 16-5, jf. 
§ 16-1. Slike kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandørene har tilstrekkelig evne og kapasitet 
til å oppfylle kontraktsforpliktelsene, men det opp til oppdragsgiver om det skal stilles 
kvalifikasjonskrav. Av hensyn til EØS-avtalen kan ikke stat og kommune eksempelvis kreve 
at tjenesteleverandøren har Sentral godkjenning e.l. særnorske ordninger. 

Tolkningen av anskaffelsesforskriften i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) gir 
altså oppdragsgiver stor frihet med hensyn til hvilke kvalifikasjonskrav som kan stilles. Det 
følger av dette at en oppdragsgiver ikke har plikt til å stille opp kvalifikasjonskrav om 
at de lovpålagte krav som måtte følge av en leveranse, følges.  
Dette betyr i klartekst at enhver klage til KOFA om at det ikke fins lovgrunnlag til å sette FOA 
over alle andre lover og forskrifter, ikke vil bli tatt til følge av KOFA. Dette er problematisk 
siden vi har hierarki i Norge, som illustrert med figur under: 
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Figur 1 Generelt hierarki basert på norsk lov 

Øverst i hierarkiet av lover, er det bare Grunnloven. De andre lovene er sidestilt1 og det 
samme gjelder forskrifter.  

Det påhviler derfor tiltakshaver et stort ansvar om de vil sette opp kompetansekrav basert på 
lov og forskrift, da firma som oppfyller lov og forskrift ikke kan regne med å bli behandlet 
annerledes enn de firma som ikke oppfyller lov og forskrift av det offentlige. Inntil dette blir 
rettet, må da firma vurdere om de ønsker å bruke tid og ressurser på anbud der det ikke 
stilles krav til kompetanse etter gjeldene lover og forskrifter.  

 

3.5. Samspillet i brannteknisk sikring  
Når det kommer til sikkerhet, inkludert brann, så er det ikke slik at enhver side ved risiko og 
konsekvens kun ligger innenfor fagområder som man tradisjonelt forbinder med brann i 
dette tilfellet. F.eks. kan løsninger med lås- og adgangssystem ha en betydelig innvirkning 
ved evakueringsfilosofi og praksis, og følges derfor opp i de fleste byggeprosjekter.  

Introduksjon med mye grønne løsninger kan uten et aktiv og åpent samspill, føre til at store 
branntekniske utfordringer ikke blir fanget opp i det hele tatt. Et klart eksempel på dette er 
bruken av alkoholholdig væske i varme- og kjølesystemer. Hvis byggeier, bruker, produsent, 
prosjekterende og utførende for anlegget ikke klarer å fange opp både merking og ha en 
generell forståelse for brannsikkerhet, er det en stor risiko at slik ting kan foregå uten at 
problematikken blir fanget opp. Det er derfor veldig viktig at byggherre forstår at godt 
samspill ikke bare sørger for jobben med å føre opp bygget går lettere, men det øker 
muligheten for å oppdage slikt bruk på et tidlig stadium. 

For prosjekterende av slukkeinstallasjoner, brannalarmanlegg og ledesystem, så må man 
legge merke til premissene gitt av brannrådgiver (RIBr) på de forskjellige faser, som illustrert 
av figuren under.  

 
1 Lex specialis 

•BindeneLov

•Bindene
Forskrift

•Preakseptert løsninger 
eller analyseveiVeiledning/analyse

•Gyldig og 
dekkende Standard

•Gyldig og 
dekkende

Bransjestandard, Byggforsk, 
spesifikasjon, veiledere, osv. 
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Merknad: Det er vise utfordringer ved bruken av ordene brannstrategi og konsept. Både rent 
språklige, da begge ord oppfattes å være ord som beskriver overordnet tanker. I mange andre 
sammenhenger brukes strategi om overordnet plan og taktikk eller plan om gjennomføringen.  

Det andre er at det er ikke er lett å vite hva lov og forskrift sier om dette. I PBL nevnes ikke 
brannstrategi og -konsept. Loven har videre ingen henvisninger til ordet konsept, men har nesten 30 
henvisninger til ordet strategi. Dette styrker tanken om at strategi er det øverste nivået. 

TEK17 har INGEN henvisninger til verken ordet strategi eller konsept.  

VTEK 17 har 7 henvisninger til brannsikkerhetsstrategi (3 fra Byggforsk), og ingen til konsept. VTEK 
17 viser videre til: «For definisjoner av branntekniske termer viser vi til Kollegiet for brannfaglig 
terminologi».  

 

 

Figur 2 Skjematisk oversikt av brannkonsept i forhold til de andre brannfagene 

 

Selv om ordene brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept, ofte brukes om hverandre, ønsker 
vi med denne veilederen å ligge på linje med Kollegiet for brannfaglig termologi (kbt.no) (og 
Snorre-databasen). Her sier de: 
Brannsikkerhetsstrategi: «Overordnet plan for hvordan fastsatte mål for 
brannsikkerhet skal oppnås. Kommentar: Omfatter verifikasjon av mål for 
brannsikkerheten og beskrivelse av brannkonseptet.» (Kollegiet for brannfaglig termologi, 
2021) 

Brannkonsept: «Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for 
detaljprosjektering. Kommentar: Benyttet i SAK10. Vil vanligvis også omfatte 
branntegninger.» (Kollegiet for brannfaglig termologi, 2021)  

Med andre ord oppfattes strategien som en overordnet plan for alle relevante brannområder 
som inneholder en (kortfattet) beskrivelse av hvordan brannkonseptet er tenkt løst.  

Selve konseptet er en mer detaljert beskrivelse og lagte forutsetninger av hvordan 
brannsikkerheten skal ivaretas på det angitte prosjektet, basert på endelig avklaringer i 
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forhold til bygget (inkludert størrelse og etasjer), hvordan det skal oppføres (materialer, 
produkter og bygningsdeler) og bruken (risiko).  

For enkelte at fagområdene som slukkeinstallasjoner, vil det være meget hensiktsmessig for 
eier, at rådgiver slukkeanlegg allerede på dette stadiet ser på overordnet løsning med 
vannforsyning til vannbaserte slukkeanlegget, brannvannsforsyning. Dette tilhører samme 
ansvarsområde. Det er da tidlig mulig å sammen se på alternative løsninger som krever 
mindre eller ingen vann, mulige løsninger med tank, plassering av ledning og 
brannkummer/hydranter, osv. Dette bør utføres en slokkeanalyse som leder frem til en 
overordnet slukkestrategi. Ytelsen og kravene fra slokkestrategien føres så inn i 
brannkonseptet og slokkestrategien blir så bindeleddet mellom konseptbeskrivelsen og 
detaljprosjektering for valgt system.  

I forprosjekt skal det utarbeides en brannstrategi som skal definere tiltakets sikkerhetsnivå. 
Uavhengig av hvilken sikkerhetsstrategi som velges, så må valg av sikkerhetsnivå tilfredsstille 
minimums sikkerhetsnivå gitt i Teknisk forskrift (TEK).  
Spesielt to funksjonskrav er viktig; i byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har 
retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha 
god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte.  
Det samme gjelder i store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og 
byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.  

Brannalarm på øverste nivå er «Alarmorganisering/overordnet alarmorganisering». Dette er 
en overordnet beskrivelse av hvordan samspillet mellom det tekniske og organisatoriske skal 
fungere med et brannalarmanlegg. Dette vil være premissene for en «Plan for 
brannalarmorganisering» og en detaljprosjektering av brannalarmanlegget.  
Dette krever at RiBr har grunnleggende kunnskap om brannalarm og det organisatoriske 
samspillet, med tanke på hvordan bygget skal driftes og overordnet evakueringsplan. 

«Plan for alarmorganisering» skal beskrive alarmnivåer – eks. stille, liten og stor alarm, eller 
flere alarmnivåer ved særskilte installasjoner, forsinkelsestid på alarmnivåer, hva som skal 
styres på de forskjellige alarmnivåer som lukking, åpning av dører, frigjøring av funksjoner, 
aktivering av tekniske installasjoner, melding til operatører og alarmmottak osv.  

Det er derfor viktig at RIBr medtar sine krav og forutsetninger for disse områdene og 
oppdaterer dette etter innspill fra RIBa. Det forutsetter at RiBr stiller spørsmål om hva er 
særskilt med dette bygget, hvordan skal det driftes, hva er risiko og hva med sårbarhet? 
«Brukers behov, risiko og sårbarhet».  

I kompliserte bygg må det være kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende, med 
tanke på hvordan styringer kan løses ut ifra det system som velges, også etter at 
brannkonsept er skrevet.  

Bakgrunn for å presisere disse forhold, er fordi brannrådgiver alt for ofte med de angitte 
tekniske krav og løsninger i brannkonsept, ikke har hatt noe samspill med rådgiverne for 
slukkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem på strategi/konsept stadiet. Manglende 
samspill kan føre til dårligere og dyrere løsninger. 

Det må også opplyses at når rådgiverne ikke følger Byggesaksforskrifts krav slik det f.eks. er 
angitt i § 12-3 a) om å kvalitetssikre at beskrivelsen er i henhold til lov, forskrift, veiledning 
og standard, så er det rådgiver for sitt respektive fagområde som sitter med ansvaret for feil 
og mangler.  

 

3.6. Tiltaksklasse 
Det er ansvarlig søker som har ansvaret med å forslå denne, men det er prosjekterende og 
utførende som må gå god for eller korrigere klassen. Det er ellers viktig å legge merke til at 
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endelig plassering av tiltaksklasser, er det kommunen som har ansvaret for å godkjenne etter 
SAK10 § 9-3. Som kjent godkjenner ellers ikke kommunen noe i byggesak.  

Tiltaksklasseinndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og 
mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet. Tabell i VSAK 10 § 

9-4 ble fjernet juni 2021, slik at det nå i større grad må legge til grunn brukers behov, risiko 

og sårbarhet for plasseringen i Ttkl. Dette betyr også at enkel kvalitativ fraviksanalyse, nå 
ikke automatisk fører til Ttkl. 3.  

«Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 
liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til 
mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 

Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 

a) liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 

b) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. 
 

Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av 

a) middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til 
store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller 

b) stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.» 

 

3.7. Kontroll i byggesak 
Det må også legges merke til at brannområdene ikke lenger kan defineres som viktig og 
kritisk områder, slik det kunne argumenteres før 1/1-2016. I Plan- og bygningsloven (PBL) § 
24-1 foreligger en viktig definisjon: 

«Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og 
dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. I tillegg skal det 
gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når: 

a) det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver 
b) Kommunen krever det etter en konkret vurdering.» 

Det ingen krav til uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av de 4 brannområdene, 
brannkonsept, slokkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem. Andre fagområder som 
lufttetthet og fukt på baderom har slike krav og må da forstås som mer viktige og kritiske enn 
brann. Det stilles som kjent kun krav til kontroll av prosjektering av brannkonsept.  

Uavhengig kontroll i byggesak 

Det anbefales derfor så sterkt som det kan sies at kommunene selv krever uavhengig kontroll 
av prosjektering og utførelse av slukkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem i byggesak. 
Det utføres alt for mye dårlig arbeid, anslått til milliarder av kroner av SINTEF i rapporten 
«Byggskadeomfanget i Norge». Konsekvens for liv, helse, materielle verdier, kostnader ved 
feil/mangler, oppfølgning av reklamasjoner og tidsbruk, tilsier at uavhengig kontroll i 
byggesak er en meget klokt og smart investering.  

Det er også et pågående arbeidet med «prNS 3962 – Kontroll av produksjonsunderlag og 
utførelse», som forhåpentligvis vil bidra til å redusere sjansene for feil. 
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4. Ansvarsområde og grensesnitt i byggesak 
Det har tidligere blitt utarbeidet matriser og fellesbetegnelser av andre, som vi ser det som 
meget hensiktsmessig å utvide. Dette gjelder også utvidelsen av tidligere beskrivelse, 
betegnelse, forkortelse og ansvarsområde. Samlet sett øker også den gjenkjennbare effekten 
som også er ønskelig.  

• SØK = Ansvarlig søker i byggesaken. 

• RIBr = brannrådgiver (ansvarlig for å stille branntekniske ytelseskrav iht. TEK § 11.) 

• RIBs = brannslokkerådgiver (ansvar for alle slokketeknisk detaljprosjektering, 
inkludert utvendig slokkevannsforsyningen og innvendig brannslanger) 

• RIBa = brannalarmrådgiver (ansvar for all brannalarmteknisk detaljprosjektering, 
inkludert styringer av andre systemer som dette er integrert med) 

• RIL = rådgiver ledesystem (ansvarlig for all detaljprosjektering av ledesystem)  

• Ark = arkitekt (ansvarlig for innvendig og utvendig utforming og inndeling, 
innredning, overflater og kledninger, sikkerhet i bruk mv.). 

• RIB = bygningsteknisk rådgiver (ansvarlig for alle bærekonstruksjoner inkl. fasader, 
tak, utkragede konstruksjoner, vegger med krav til bæreevne eller mekanisk 
motstand).  

• RIE = elektroteknisk rådgiver (ansvarlig for høyspent og lavspent elkraft)  

• RIV = VVS-teknisk rådgiver (ansvarlig for innvendig vann og avløp, 
ventilasjonsanlegg herunder røykventilasjon. Inkluderer også RI-VA. Grensesnitt 
mellom RIV og RI-VA må avklares mellom disse.)  

• LArk = landskapsarkitekt (utvendig utforming og tilrettelegging for bl.a. 
brannvesenets kjøretøy). Kan også omfatte infrastruktur/vegprosjektering. 

S = Strategi/konsept (gi prosjekteringsforutsetninger, fastlegge ytelseskrav) 
P = Prosjektering/PRO (valg av løsning inkludert brannkonsept, detaljprosjektering og 
arbeidstegninger) 
UTF = Utførelse  

 

Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

1. Identifisering og fastsetting av rammer, forutsetninger, ytelser og 
funksjoner 

 Bygningens bruk, ønsket 
virksomhet og personantall. 

 S      

 Ønsket arealer, etasjeantall og 
høyde. 

 S      

 Brannenergi og eventuelt spesiell 
risiko (aktiviteter/lagring) i hele 
eller deler av bygningen.  

S       

 Eventuelle andre spesielle 
risikoforhold i/for bygningen eller i 
nærmiljøet. Håndtering av brann 
og eksplosjonsfarlig vare. Behov for 
nye dispensasjoner fra TEK. 

S       

 §11-3 Brannklasse 4? S       

 Tellende etasjer S S      

 §11-2 Risikoklasse(r) S       

 §11-3 Brannklasse(r) S       

 Dimensjonerende persontall S       

 Avklare avgrensning av tiltaket 
(nybygg, til- og påbygg, ombygning, 
osv.) inkludert bruk/ 
lagring/brannenergi. 

S      S 
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 Fastsette tiltaksklasse for 
Brannkonsept og prosjektering. 
*Se Tiltaksklasse under punkt 2.5 

S S S S S S S 

 Kontakt med bygningsmyndigheter 
og avklaring av rammebetingelser i 
kommunens plangrunnlag, 
herunder eksisterende 
dispensasjoner fra TEK/PBL/eldre 
regler. 
*SØK etter innspill fra RIBr 

S*      S 

 Plassering av byggverket, avstand 
til andre bygg og eiendomsgrense. 

 S     S 

 Forutsetninger, tilstand og 
grensesnitt i eventuelle 
eksisterende bygning(er) ved 
ombygginger eller tilbygg. 
*Etter innspill fra SØK eller ARK 

S* S*      

 Kontakt med brannvesen og 
spesielle forhold knyttet til 
beredskap, utstyr og tilkomst. 
*SØK har ansvaret for ev. 
avklaringer i forhåndskonferanse. 

S*      S* 

 Identifisere eventuelle forhold som 
må følges opp i bruksfasen. Angi 
krav til dokumentasjon for 
bruksfasen. 

S       

 Dokumentasjonsnivå og metode; 
Preakseptert eller analytisk 
dokumentasjon, med identifikasjon 
og verifikasjon av fravik fra 
preaksepterte ytelser. 

S       

 Tilgjengelig slokkevannsforsyning, 
krav til kum/hydrant, avklare 
premiss for slokkeanalyse.  

S  S     

 Avklare premisser for 
brannalarmstrategi, inkludert 
overordnet brannalarm-
organisering.  

S   S    

 Avklare premisser for 
ledesystemstrategi. 

S    S   

 
2. 

 
Beskrivelse av branntekniske ytelseskrav 

 § 11-1 Sikkerhet ved brann 

 Er utarbeidet overordnet 
prinsipper for PRO/UTF i 
Brannstrategi slik at det oppnås 
tilfredsstillende sikkerhet ved 
brann for personer som oppholder 
seg i eller på byggverket, for 
materielle verdier og for miljø- og 
samfunnsmessige forhold? 

S  P P P   

 Gir overordnet prinsipper 
tilfredsstillende mulighet for å 
redde personer og husdyr 
og for effektiv slokkeinnsats? 

S  P P P   

 Er sannsynligheten gitt av 
overordnet prinsipper, slik at 
brannspredning til andre byggverk 
er liten? 

S  P     

 Kan brann utgjøre stor fare for 
miljøet eller berøre andre 
vesentlige samfunnsinteresser? 

S S      
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 § 11-2 Risikoklasse(r) 

 Endelig plassering av risikoklasse 
(Legg merke til at det er tabell § 11-
2 som skal følges og ikke 
nødvendigvis § 11-2 Tabell 1 i 
VTEK 17)  
 

S      S 

 § 11-3 Brannklasse(r) 

 Endelig plassering av brannklasse 
 

S      S 

 § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann 

 Konstruktivt konsept og 
hovedmaterialer 

S P    P  

 Termisk påkjenning 
*Fagområdet slukkeinstallasjoner 
inkludere både «slukkeanlegg» og 
anlegg for å kun gi lengre 
rømningstid, jfr. § 11-12.  

S  P*     

 Dimensjonerende bæreevne for tid 
til rømning og redning (BKL 1 og 2) 

S     P  

 Dimensjonere bæringstid for et 
fullstendig brannforløp (BKL 3).  

S     P  

 Dimensjonerende bæringstid 
sekundære konstruksjon/en etasje 
for tid for rømning og redning.  
 

S     P  

 § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon 

 Plassering av ansvar for å utføre 
analyser mht. andre forskrifter enn 
TEK må avtales særskilt, f.eks. ift. 
«Forskrift om håndtering av farlig 
stoff». 

S       

 Implementering av konklusjoner 
fra risikoanalyser, jfr. forrige punkt. 
*Kan også involvere LArk, RIV og 
RIE.  
 

S P P P P P  

 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 

 Krav, utforming og avgrensninger 
for sikkerheten til personer og 
husdyr, og at brann ikke fører til 
urimelige store økonomiske tap 
eller samfunnsmessige 
konsekvenser. 

S       

 Lave byggverk krav til avstand eller 
tiltak 

S P    P  

 Lave byggverks avgrensning til 
størrelse ved mindre avstand 

S P      

 Høye byggverks krav til avstand 
eller tiltak 

S P    P  

 Brannvegg sin utforming og krav S P    P  

 Avdekke særskilte krav ved høy 
risiko for spredning 
 
 
 
 
 
 
 
 

S P      
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 § 11-7 Brannseksjoner 

 Oppdele i brannseksjoner for å 
sikre liv og helse. 

S P      

 Oppdele i brannseksjoner for å 
hindre urimelige* store 
økonomiske eller materielle tap.  
*Hva som er rimelig/urimelig 
bestemmes også i samråd med 
tiltakshaver.  

S P      

 Krav og utforming av vegger/dekke 
jfr. også § 11-7 Tabell 1 

S P    P  

 Krav og utforming av skille* ut fra 
brannklasse.  
 

S P    P*  

 § 11-8 Branncelle  

 Hensiktsmessig inndeling ut fra 
risiko og størrelse.  

S P      

 Ytelseskrav og utforming S P      

 Trapperom S P      

 Branncellebegrensende 
bygningsdeler 

S P      

 Sjakter og hulrom S P P P    

 Dører, brann- og røykgardiner, 
porter og vinduer. Styring og 
røyktetthet. 

S P  P    

 Utvendig brannsmitte S P P P    

 Brannheis S P  P P   

 Sikring gjennomføringer S  P     

 Røykventilering inngår i konsept og 
alarmorganisering.  
*Må også avklares med RIE/RIV 
 

S P  P    

 § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 

 Materialer og overflater innvendig S P      

 Materialer og produkter* utvendig 
(*f.eks. består produktet fasade av 
flere materialer og produktet må 
også dokumenteres/vurderes)  

S P    P  

 Material- og produktbruk generelt 
(herunder isolasjon)  
 

S     P  

 § 11-10 Tekniske installasjoner 

 Tekniske installasjoner 
(utstrekning, innhold, brann- og 
røykspredning, oppheng, isolasjon, 
mv.) 
*Må også avklares med RIE/RIV 

S  P P P   

 Tekniske installasjoner med 
funksjon ved brann (sikring av 
vann, strøm- og alarmfunksjoner)  
*Må også avklares med RIE 
 

S P P P P   

 § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 

 Rask og sikker rømning OG 
redning (branncelle, flukt-, 
rømningsvei og bygget). 

S  S S S   

 Tilfredsstillende sikkerhetsmargin 
for rømning- og redningstider 

S  S S S   

 Skilt, symbol og tekst 
 
 

S    S   
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 

 Krav til sprinkleranlegg i RKL 4 og 
6. 

S  P     

 Krav til brannalarmanlegg i RKL 2 -
6 (røykvarsler).  

S   P    

 Krav til ledesystem  
*Må også avklares med RIE 

S    P   

 Krav til evakueringsplaner i RKL 5 
og 6 (opplyses av RIBr i konsept. 
*Tiltakshaver sitt ansvar og SØK 
må påse at dette er på plass før 
Midlertidig eller Ferdigattest). 
Inkluderer prosedyrer, når 
evakuering kreves, 
kommandolinjer, 
oppgavebeskrivelse og øvelse- og 
rømningsplan.  

      S* 

 Merking av branntekniske 
installasjoner 

S    P   

 Sprinkleranlegg eller andre typer 
slokkeanlegg (inkludert inert luft). 
(strategien avklart jf. § 11-11) 
*Krav til uavhengig kontroll ved 
bruk av ikke-norske sprinkler-
standarder og andre typer 
slokkeanlegg enn sprinkler. 
Dokumentasjon skal inngå i 
byggesak.  

S  P     

 Brannalarmanlegg. Kategori, 
omfang, alarmorganisering 
(strategien avklart jf. § 11-11). 

S   P    

 Ledesystem. Belysning, nødlys og 
merking av installasjoner som har 
betydning for rømnings- og 
redningsinnsats  
(strategi avklart jf. § 11-11). 

S    P   

 Røykventilasjon: RIBr angir valg av 
forutsetninger, tid, brannutvikling, 
omfang, funksjon, grovplassering 
av luker, forutsatt styring. 
*RIV har ansvar for 
detaljprosjektering av termiske 
luker og mekaniske vifter. 
Plassering avklares med ARK. 

S P  P    

 Trykksetting eller 
overtrykksventilering. Aktivering, 
viftekapasitet, evt. trykkavlastning.  
 

S P  P    

 § 11-13 Utgang fra branncelle 

 Utgang sikkert sted eller 
rømningsvei. 

S P      

 Utgang i hver etasje i åpne 
brannceller over flere plan. 

S P      

 Tilstrekkelig antall rømningsveier 
fra branncelle med stort antall 
personer. 

S P      

 Antall, avstander, åpningsbredder S P      

 Slagretning dører, låssystemer, 
åpningskraft og dørautomatikk. 

S P  P P   

 Trapperom, type S P      

 Vindu; høyde, antall og åpnings-
funksjon. 

S P      
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 Stige: Skjerming, tilkomst, sikring 
(ryggbøyle). 
 

S P      

 § 11-14 Rømningsvei 

 Utgang sikkert sted S P  P P   

 Rømnings og fluktveier (antall, 
dimensjoner/bredder, atkomst, 
avstander, slagretning på dører, 
samt funksjon og åpnings- og 
lukkemekanisme, åpningskraft, 
samt dørautomatikk.) Evakuerings-
strategi fra branncelle § 11-11 til 
utgang.  
*Der slokkeanlegg er etablert for å 
forlenge nødvendig rømningstid 
 

S P P* P P   

 § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr 

 Utganger; avstander, antall og fri 
bredde 
 

S P      

 § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking 

 Manuelt slokkeutstyr, type, 
plassering og merking. 
*Der det er automatisk 
slokkeanlegg ellers RIV.  
 

S  P*     

 § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

 Hovedangrepsveier, nøkkelsafe S   P    

 Tilgjengelighet for brannvesenets 
kjøretøy. 
*Må også avklares med LArk 

S P      

 Stigeledning 
*Kan kombineres med 
sprinkleranlegg. 

S  P*     

 Brannheis 
*Må også avklares med RIE 

S P  P P   

 Vannforsyning, avstand til og 
plassering av brannkummer. 
*Må også avklares med LArk og 
RIV der det ikke er auto. 
slokkeanlegg.  

S  P     

 Merking og informasjon (O-plan, 
stengeventiler, alarm etc.) 

S  P P P   

 Tilkomst inne i bygning; loft 
hulrom, universalnøkkel 

S P   P   

 Parkeringskjeller; ventilering*, 
innsatsvei, avstander, samband*, 
O-plan og opplegg for slokkevann** 
*Avklares med RIV 
**Kan kombineres med 
sprinkleranlegg 

S P P**     

 Plan under øverste kjellergulv – 
tilkomstvei 

S P      

 Automatiske garasjeanlegg; 
tilkomst og styring, samt 
slokkeanlegg 
 
 
 
 
 
 

S P P P    
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Nr Ansvarsområde RIBr Ark RIBs RIBa RIL RIB SØK 

 
3. 

 
Tegninger/BIM 

 Branntekniske tegninger (plan, 
snitt og oversiktsplan) i 2/3D 
*Inkludert RIV, RIE og LArk.  

S P P P P P  

 Rømningsplan for oppslag på vegg, 
ansvar avtales i hvert enkelt tilfelle.  

S       

 Ytelseskrav i BIM, ansvar/ytelse 
avtales i hvert enkelt tilfelle. 
 

S P P P P P  

 
4. 

 
FDV (TEK17 § 4) 

 Oppdatert dokumentasjon av egen 
prosjektering iht. brannsikring. 
Fremlegge nødvendig «som 
bygget» dokumentasjon som 
grunnlag for hvordan igangsetting, 
forvaltning, drift og vedlikehold av 
byggverk, tekniske installasjoner og 
anlegg skal utføres. 
 

P P P P P P S 

 
5. 

 
Kostnadsberegninger og mengdebeskrivelser  

 Bygning  P    P  

 Slokkeanlegg   P     

 Brannalarmanlegg og styring    P    

 Ledesystem     P   

 Bæresystem 
 

     P  
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5. Ytelser til de forskjellige fagområdene i prosjekteringsfasene 
 

5.1. Brannrådgiver 
 

5.1.1. Ytelser på strateginivå  
Grunnlaget for brannrådgiveren vil i hovedsak være arkitekttegninger og 
funksjonsbeskrivelser. Ytelser utarbeidet i forprosjektet benyttes som del av 
konkurransegrunnlag for totalentrepriser. 

Brannkonsept nivå forprosjekt skal minst inneholde: 

• forutsetninger og begrensninger for bruken av byggverket, inklusiv virksomhet 
(risikoklasse og brannklasse), dimensjonerende persontall, brannenergi mv. 

• tegninger og beskrivelser av byggverkets branntekniske hovedutforming, inklusiv 
brannteknisk oppdeling (brannskillende bygningsdeler), rømningsveier mv. 

• overordnet beskrivelse av funksjoner og ytelser for branntekniske installasjoner som 
brannalarmanlegg, sprinkleranlegg mv. 

• tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper, inklusiv 
kjørevei(er), hovedinnsatsvei(er), plassering av brannkummer og hydranter mv. 

 

5.1.2. Ytelser på strategi- og konseptnivå  
Innledning 

• identifisere og avgrense ansvarsområde og prosjekt eller bygning (oppdragsgiver, 
prosjekt eller bygningsnavn, adresse og gårds- og bruksnummer) 

• navngi ansvarlig foretak for brannteknisk prosjektering og for uavhengig kontroll av 
brannsikkerhet 

Grunnlag og forutsetninger 

Beskrivelse av: 

• oppdraget (omfang, avgrensninger mv.) 

• hvilke utgaver eller revisjoner av lover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. som 
er lagt til grunn 

Beskrivelse av prosjektet: 

• byggverkets bruk og virksomhet 

• dimensjonerende antall personer i byggverket 

• byggverkets brannenergi og eventuell spesiell risiko (aktiviteter og lagring) 

• byggverkets arealer og antall etasjer 

• byggverkets risikoklasse og brannklasse 

• eventuell seksjonering av byggverket 

• byggverkets plassering i forhold til nabobebyggelse, atkomstforhold, tilgang for 
brannvesenet 

• brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid 

• eventuelt spesielle lokale rammebetingelser (referat fra forhåndskonferanse, 
rammetillatelse). 

RIBr må være klar på hvor bruk og omfang når metningspunktet (begrensninger), slik at ikke 
eksempelvis ordinære boliger blir omsorgsboliger, eller bydelshus blir konferansesenter. 
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Forhold som må ivaretas ved den etterfølgende detaljprosjekteringen: 

• angivelse av spesielt viktige forhold eller forutsetninger som må ivaretas (for 
eksempel styring av forriglinger mot brannalarmanlegget) 

• eventuelt eget avsnitt for hvert fagområde (ARK, RIB, RIV, RIE, LARK) 

• beskrivelse av grenseområdene mellom de ulike fagene 
 

Forhold som må overholdes i byggefasen: 

• behov for tiltak dersom deler av bygningen skal brukes samtidig med at byggefasen 
pågår i andre deler av bygningen (for eksempel å opprettholde rømningsveier, krav til 
aktsomhet i forbindelse med varme arbeider, konsekvenser av utkoblinger av 
brannsikkerhetstiltak og behov for midlertidige brannskiller mot byggeplass) 

• behov for tiltak som ivaretar varierende brannrisiko må vurderes og nødvendige tiltak 
iverksettes 

• utplassering av manuelt slokkeutstyr 

• sikring av tilkomst og tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet (både for tiltaket 
og nabobygninger), og at brannvesenet må informeres om dette 

• utarbeidelse av rutiner i forbindelse med for eksempel renhold på byggeplass, sikring 
av rømningsveier, lagring av brennbare bygningsmaterialer, lagring og bruk av 
brannfarlig gass og væsker, kontrollrunder utenom vanlig arbeidstid. Brannkonsept 
nivå forprosjekt skal minst inneholde 
 

Forhold som må ivaretas i bruksfasen: 

• spesielle forutsetninger eller vilkår som angår passive, aktive og organisatoriske 
brannsikringstiltak, inkludert drift, service og vedlikehold 

• tiltak under unormale driftsforhold, for eksempel under vedlikehold eller utvidelser 
av alarm- og sprinkleranlegg 

• begrensninger i personbelastning, bruk og virksomhet 

• begrensninger med hensyn til brannenergi 
 

Brannteknisk hovedutforming 

Det skal gis en kortfattet beskrivelse av hovedutforming av bygningen. Beskrivelsen må dekke 
paragrafene som omhandler brannsikkerhet i TEK17. Rapporten kan bygges opp etter 
paragrafene i TEK17, alternativt kan ytelser spesifiseres etter hovedinndelingen i 
bygningsdeltabellen i NS 3451. Bygningens beliggenhet og de tekniske og organisatoriske 
forholdene som har betydning for brannsikkerheten, må vurderes på bakgrunn av 
brannvesenets forutsetninger og muligheter for redning og slokking. Brannvesenets ressurser 
og innsatstid er viktige parametere. Se forskrift om organisering av brannvesen med 
veiledning 

Branntegninger: 

• rømningsveier 

• brannskillende bygningsdeler med forutsatt brannmotstand (branncellebegrensende 
vegger og etasjeskiller, seksjoneringsvegger, brannvegger) 

Situasjonsplan: 

• brannvegger og seksjoneringsvegger 

• kjørevei(-er) for brannvesenet 
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• plassering av brannkummer og -hydranter 

• brannvesenets tilgjengelighet rundt hele bygningen, inkludert eventuell 
oppstillingsplass for høydemateriell 

• brannvesenets hovedinnsatsvei og andre angrepsveier 

Dokumentasjon ved forenklet prosjektering, eller analytisk prosjektering for de delene av 
tiltaket der det gjøres fravik. 

 

5.1.3. Ytelser i prosjekterings-/utførelsesfasen 
I denne fasen sluttføres brannteknisk prosjektering, etter relevante søknader om 
igangsettingstillatelse. Endringer initiert av andre rådgivere som påvirker ferdigstilt 
brannkonsept må varsles brannrådgiver, som må vurdere behov for analytisk prosjektering. 
Det er normalt ingen prosjekteringsytelser i fasen, men kan ha en rekke spesielle ytelser etter 
avtale.  

Detaljprosjektering må dokumentere at løsningene oppfyller ytelsene. 
Produksjonsunderlaget må beskrive løsninger slik at de utførende skjønner hva de skal gjøre 

Dokumentasjon fra detaljprosjekteringen og utførelsen, som blant annet må omfatte: 

• oppbygging (skjemategninger) av og funksjonalitet til branntekniske installasjoner, 
inklusivoversikt over forutsetninger relatert til ettersyn, kontroll og vedlikehold 

• produktdokumentasjon (sertifikater, godkjenninger og produktdatablader) 

Det anbefales at det er den ansvarlige prosjekterende for brannsikkerhetsstrategien som 
tilrettelegger og samler denne dokumentasjonen. 

Endret ytelse/funksjonsbeskrivelse, må normalt føre til oppdatering av brannkonsept og 
branntegninger.  

 

5.1.4. Ytelser ved ferdigstillelse  
De detaljprosjekterende på hvert enkelt fagområde skal sørge for at prosjekteringen 
samsvarer med brannkonsept (RIBr). Endringer som inntreffer i byggetiden skal 
videreformidles til RIBr umiddelbart, slik at dokumentasjon fra RIBr kan oppdateres 
fortløpende. Ytelsene skal kunne dokumenteres av utførende. 

Dersom funksjonskrav ikke kan dokumenteres/lar seg utføre eller det skjer endringer i bruk, 
må man oppdatere brannkonsept med branntegninger. 

 

5.1.5. Ytelser for bygning som er i bruk 
Forskrift om brannforebygging stiller krav til eier om kunnskap og informasjon om 
brannsikkerhet i byggverk. Eiere av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet, som 
gjelder for byggverket. Oppgraderingsplikten gjelder så langt denne kan gjennomføres innen 
en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.  

Oppgraderingsplikten for eksisterende byggverk pålegger sikkerhetsnivå tilsvarende 
byggeforskrift av 1985 [BF 85] eller senere.  

For tiltak i eksisterende byggverk har Plan- og bygningsloven (PBL) en egen paragraf. Den 
paragrafen heter § 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk. PBL § 31-2 sier følgende: 
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«§ 31-2.Tiltak på eksisterende byggverk 
1.ledd: Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med 
senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, 
bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er 
i samsvar med planen. 

……. 

4.ledd: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og 
rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til 
tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen 
er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i 
tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til 
å gi tillatelse etter leddet her.» 

PBL § 31-2 angir at tiltak (tilbygg) skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser 
gitt i eller i medhold av loven (1.setning). Med det menes at TEK17 her skal brukes fullt ut på 
tiltaket med mindre kommunen tillater noe annet (4.ledd). Dette er et viktig prinsipp i 
forhold til vurderingen av hjemmel til de krav som PBL har stilt.  

Dette kommer til anvendelse for slokkeanlegg, brannalarm og ledesystem. For eksempel sier 
byggeteknisk forskrift (TEK17) § 11-12, følgende om slokkeanlegg: 
«a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha 
automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg 
skal være ulike brannseksjoner.» 

Hvis de tekniske krav (fulldekkende slokkeanlegg eller seksjoneringer) ikke kan oppfylles 
uten uforholdsmessige kostnader eller på det tidspunktet bygget tas i bruk, må det søkes 
dispensasjon fra seksjonering/ fulldekning jfr. PBL § 19. Dette gis erfaringsmessig ikke, men 
kommunene er langt villigere å gi tidsbegrenset dispensjon.  

For bygg uten brannkonsept eller der det fremstår som det er utfordringer/mangler/ikke 
vurderte ombygninger/osv., gjennomføres en brannteknisk vurdering. Følgende punkter vil 
da være viktig:  

• hvilke forutsetninger og begrensninger som gjaldt for bygningen den gang nåværende 
bruk ble lovlig etablert og etter eventuelle bruksendringer 

• hvordan konstruksjoner, tekniske installasjoner og bruk av bygningen samsvarer med 
de kravene og forutsetningene som lå til grunn for byggetillatelsen 

• hvordan kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger er 
ivaretatt 

• hvordan eiers og brukers helhetlige og oversiktlige arbeid med brannsikkerheten 
(systematisk sikkerhetsarbeid) i form av brannøvelser, opplæring, kontroll og 
vedlikehold er ivaretatt 

• hvordan rutiner som sørger for brannsikker bruk av bygningen er ivaretatt 

• hvordan dokumentasjon av eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid er 
ivaretatt. 

Generelt skal man kunne legge fram dokumentasjon på valgte løsninger, uavhengig av 
gjeldende forskrift da bygningen ble oppført eller når byggetillatelsen ble gitt. 
Oppgraderingsplikten for eksisterende byggverk pålegger sikkerhetsnivå tilsvarende 
byggeforskrift av 1985 [BF 85] eller senere.  
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5.2. Slukkerådgiver 

5.2.1. Ytelser på strategi- og konseptnivå  
Slokkeanlegg i strategi- og konseptnivå, er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være 
et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av slokkeanlegg i 
eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre 
brannrådgiverne for oppføring av nybygg.  

Ved installering av slokkeanlegg i eksisterende bygninger, må det foretas en avklaring om hva 
byggherre ønsker. Er det for å danne et grunnlag for en prosjekteringskonkurranse, 
skisseprosjekt der slokketeknisk løsning er valgt eller slokkeanalyse for å danne grunnlag for 
en ønsket slokkestrategi?  

Arbeid på dette nivået, inkluderer hva som kan installeres og hvordan (inkludert utarbeide 
kravspesifikasjon og mengdebeskrivelse).  

Sentrale vurderinger i forprosjektfasen: 

• Infrastruktur i området 

• Tilgjengelig vann og trykk (beregninger) 

• Tilkoblingspunkter 

• Plassering av slokkesentral (NB: Utgang)  

• Hovedføringsveier 

• Spesielle risikoer 

• Miljøpåvirkning  

• Ønsket ytelse (Her må man skille mellom anlegg kun beregnet for forlenging av 
rømnings- og redningstider og anlegg som kan kompensere for andre tiltak) 

• Hulroms problematikk 

• Verifisering av krav 

• Tegningsunderlag (gjerne med forslag til størrelse og plassering, så teknisk rom kan 
dimensjoneres) 

• Kapasitetsmåling  

• Type slokkesystem, valg av standard og andre utfordringer som storkjøkken  

Forutsetninger, avklaringer og grensesnitt: 

Kontakt kommune eller privat vannverk om eksisterende infrastruktur, mulige 
tilkoblingsmulighet og kapasitet. 

• Vanninnlegg (hovedløsning for forbruk, slokkevann til hydrant og vann til 
slokkeanlegget) 

• Tilknytningspunkter 

• Kapasitet på vannforsyningen (verifisere antatt kapasitet)  

• Behov for pumper og basseng/tank  

• Føringsveier 

• Himling og skjulte gulv/kanaler 

• Elforsyning ved valg av pumpe 

Leveranse og aktivitet: 

Gjennomgang og dokumentasjon av krav og byggherre sine ønsker. Fra overordnet vurdering 
til fastsetting av krav og ytelser.  

• Utarbeidelse av notat på overordnet nivå 

• Utarbeidelse av slokkeanalyse 

• Slokkestrategi (RIBr må inkluderes i denne prosessen)  



 

Side 26 av 38 
 

• SHA vurderinger 

• Overslagsberegninger for krevet vannforsyning og trykk 

• Verifisere om dette kan oppnås uten pumpe eller basseng/tank 

• Størrelse pumpe og basseng/tank, samt plassering 

• Konsekvenser for de andre fagområdene 

• Soner, plassering sentraler og inndeling av ulike systemer 

• Tilkobling stigeledninger på sprinkleranlegg?  

• Kravspesifikasjon  

• Mengdebeskrivelse og miljø (materialforbruk/klimagass)  

• Tegninger  
 

5.2.2. Ytelser i detaljprosjekteringen 
I denne fasen skal prosjekterende legge til grunn alle forutsetninger i brannkonsept, 
slokkestrategi, forskrift og veiledning. Der det foreligger uklarheter, feil eller mangler, skal 
dette adresseres i henhold til KS-systemet til bedriften. Når forutsetningene er avklart skal 
følgende utføres: 

• Systembeskrivelse med sammenfatning av krav og forutsetninger 

• Følge valgt standard  

• Fravik og fraviksanalyse 

• Dokumentasjon på oppfylles av SAK10 

• Dokumentasjon kompetanse (utdanning og erfaring) 

• Kapasitetsmåling (ved sprinkler, vanntåke og skumanlegg) 

• Beregninger 

• Tegninger 

• Dokumentasjon på KS i prosjekteringen, inkludert HMS 

• FDV/Datablad (avhengig av hvem som har ansvaret for produktleveransen)  

Følgende kan også inngå i dokumentasjon etter samspill med prosjekterende som berører 
slokkeinstallasjoner og utførende: 

• Dokumentasjon på KS i utførelse (inkludert trykktesting) 

• Dokumentasjon på f.eks. nytt vanninnlegg som RIV har hatt ansvar for 

• Hvordan krav til tilbakesikring etter NS1717 er oppfylt. 

• Hvordan feilovervåkning og alarmsignal er løst.  

Legg merke til at det vil være svært vanskelig å dokumentere et reelt KS-system uten at 
prosjekterende har vært på plassen. Fremtidige tekniske løsninger basert på virtuell 
virkelighet, kan erstatte dette.  

 

5.2.3. Ytelser ved ferdigstillelse  
I denne fasen ferdigstilles all dokumentasjon med fokus på: 

• Systembeskrivelse med korrekte P/Q-krav og tilgjengelig vannmengde 

• «Som bygget» tegninger 

• Beregninger basert på «som bygget» installasjon 

• Korrekte datablad 

• Krav til kontroll, vedlikehold og ettersyn, med intervall 

• Prøve/idriftsettings/sluttattest  
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5.3. Brannalarmrådgiver  
 

5.3.1. Ytelser på strategi- og konseptnivå 
Brannalarm i strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være et 
selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av brannalarmanlegg i 
eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre 
brannrådgiverne for oppføring av nybygg.  

«Plan for alarmorganisering» dvs. overordnet beskrivelse av hvordan samspillet mellom det 
tekniske og organisatoriske skal fungere i et brannalarmanlegg. Dette vil være premissene for 
detaljprosjektering av brannalarmanlegget. Dette inkludere valg av detektortype, for å unngå 
uønskede alarmer. 
Dette krever at RiBr har grunnleggende kunnskap om brannalarm og det organisatoriske, 
dvs. hvordan bygget skal driftes og overordnet evakueringsplan. 

Plan for alarmorganisering skal beskrive alarmnivåer – eks. stille, liten og stor alarm, eller 
flere alarmnivåer ved særskilte installasjoner, forsinkelsestid på alarmnivåer, hva som skal 
styres på de forskjellige alarmnivåer som lukking, åpning av dører, frigjøring av funksjoner, 
aktivering av tekniske installasjoner, melding til operatører og alarmmottak osv. I 
kompliserte bygg bør det være kommunikasjon mellom RiBr, detaljprosjekterende og 
utstyrsleverandør med tanke på hvordan styringer kan løses ut ifra det system som velges. 

 

5.3.2. Ytelser i detaljprosjekteringen 
Premisser med ytelser for detaljprosjekter er beskrevet i Plan for alarmorganisering, men 
hovedføring (ytelseskrav) for detaljprosjektering er at det skal velges riktig detektor og 
varsling til riktig sted ut ifra byggets bruk, forventet brannrøyk, brannhastighet, plassering, 
luftomrøring, kabling, forsinkelser og alarmnivåer som i tillegg sikrer og reduserer sjanse for 
uønskede alarmer. 

 

5.3.3. Ytelser ved ferdigstillelse  
Visuell kontroll av detektorplassering. Fullskalatest med alle alarmnivåer og styringer i 
henhold til plan for alarmorganisering. 

Dette skal dokumenteres ut ifra sjekklister som bør utarbeides i plan for alarmorganisering 
for å sikre at anlegget fungerer som beskrevet. 

 

 

 

 



 

Side 28 av 38 
 

FDVU Dokumentasjon 

Det skal foreligge minimum følgende dokumentasjon. Brosjyremateriell skal ikke leveres da 
det normalt har begrenset relevans til det leverte anlegg. 

 

Opplæring av brukerpersonell er viktig og skal inkludere metode for mottak av 
alarmmeldinger, avlesing av alarmsted på kommunikasjonsutstyr og sentralutstyr, 
verifisering av alarm, iverksetting av prosesser nedfelt i plan for alarmorganisering og 
evakueringsplan, loggføring av evakuering og betjening av anlegg.  

I tillegg skal brukere kjenne til krav om omprosjektering ved ombygging og endring samt hva 
som er begrensning i mulighet til utkopling av brannalarmanlegg i drift- og vedlikeholdsfase. 

 

NB: Opplistet krav til FDVU dokumentasjon gjelder ikke bare brannalarm, men «alt og alle».   

Innhold Beskrivelse 
Alarmorganisering Detaljert plan for alarmorganisering som beskriver oppbygging med funksjonalitet og 

styringer for det komplette brannalarmanlegget 

Godkjenninger Datablader eller godkjenningsnummer for benyttede produkter 

Idriftsettelsesrapport Kontrollskjema, eventuelle målerapporter inkl. dokumentasjon på funksjonstest 

O-Plan Orienteringsplan eller orienteringskort i henhold til NS 3924 

Opplæring Brukermanual 

Produsent Navn på leverandør, produsent og importør av produktene 

Programmeringsdata Utskrift – tabell eller digitalt 

Prosjektering Valgte løsninger dokumenteres 

Styringsmatrise Styringsmatrise som beskriver alle styringer på anlegget det det er hensiktsmessig eller 
beskrevet av kravstiller 

Tegninger Som bygget tegninger i henhold til NS 3924 inkl. Stigeskjema, kursoversikt, 
deteksjonssoner, detektoroversikt med adresse, utstyrsoversikt med adresse, 
systemskisse der det er hensiktsmessig eller beskrevet av kravstiller 

Tekniske spesifikasjoner Produktdatablader, kun av det utstyr som er benyttet 

Uavhengig kontroll Tredjeparts samsvarserklæring der dette er relevant 

Vedlikehold  Som spesifisert av produsent 
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5.4. Ledesystemrådgiver 
 

5.4.1. Ytelser på strategi- og konseptnivå 
Ledesystem i strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå. Dette kan være et 
selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av ledesystem i eksiterende 
bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for 
oppføring av nybygg. 

I forprosjekt skal det utarbeides en brannstrategi som skal definere tiltakets sikkerhetsnivå. 
Det er to alternative måter å definere dette sikkerhetsnivået: 

• Velge de preakseptert ytelser gitt i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) 

• Fravike de preaksepterte ytelsene i VTEK 

Uavhengig av hvilken sikkerhetsstrategi som velges, så må valg av sikkerhetsnivå tilfredsstille 
minimums sikkerhetsnivå gitt i Teknisk forskrift (TEK). Funksjonskravet i §11-12 (3) «Tiltak 
for å påvirke rømnings- og redningstider» i TEK uttrykker at:  

• I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal 
benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være 
merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. 

• Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet 
for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem. 

Strategien som utarbeides for det konkrete tiltaket er å betrakte som tiltakets «forskrift». Det 
betyr at intensjonen bak ordlyden i teknisk forskrift skal ivaretas i fortolkningen av 
forskriftens funksjonskrav. Brannteknisk konsept må derfor definere hva følgende uttrykk 
betyr for det enkelte tiltakene og hvilken betydning de har for valg av løsninger: 

• Lengden på flukt- og rømningsveiene  

• Antall retningsendringer i flukt- og rømningsveiene  

• Antall personer som skal benytte flukt- og rømningsveiene 

God belysning slik det er beskrevet i Teknisk forskrift, må anses å være allmennbelysningen 
og ikke ledesystemet eller nødbelysningen som installeres i tiltaket.  Det betyr at 
ledesystemet som etableres i tiltaket hovedsakelig er tiltenkt en funksjon når 
allmennbelysningen sviker enten dette skjer som en følge av: 

• Svikt i strømtilførselen 

• Bortfall av kunstig belysning som følge av svikt i allmennbelysningen 

• Bortfall av kunstig belysning som følge av røykutvikling og røykspredning som 
reduserer allmennbelysningens funksjonalitet  

For å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå er det nødvendig å definere hva et ledesystem 
er. Preakseptert er dette valgt definert på følgende måte i VTEK §11-12 (3): 

• Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som 
kan bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted, Komponentene i ledesystemet 
kan være elektriske, belyste eller etterlysende. 

• Ledesystemet skal kunne benyttes av de som oppholder seg i byggverket i ved 
definerte enkeltscenarioer eller i en kombinasjon av disse. 

Et sikkerhetsnivå basert på de preaksepterte ytelsene i VTEK krever at det etableres både 
høytsittende komponenter (markeringsskilt og nødlys) og lavtsittende komponenter 
(linjemerking) i flukt og rømningsveiene. 
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Ved fravik fra de preaksepterte ytelsene slik de er beskrevet i VTEK er det nødvendig å 
dokumentere den endelige løsningen. I den forbindelse er det i NS 3926 «Visuelle ledesystem 
for rømning i byggverk» pekt på fire situasjoner som krever særskilte vurderinger: 

1. Følgende områder i byggverk skal vektlegges i prosjekteringen med hensyn til bruk av 
lavt montert merking (uavhengig av risikoklasse og brannklasse): 

• Rømningskorridorer og korridorer som flukt- og rømningsvei for bygg med 
overnatting (f. eks hotell, leilighetsbygg og tilsvarende) 

• Rømningskorridorer for bygg med assistert evakuering (f. eks barnehager, 
barneskoler, sykehus, sykehjem, og tilsvarende) 

• Rømningskorridorer med mange retningsendringer 

Belysningsnivået i flukt- og rømningsveiene skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.   

2. Følgende område i byggverk skal vektlegges i prosjekteringen med hensyn til belysning 
iht. NS-EN 1838 ut over kravene i Arbeidsplassforskriften: 

• Områder med stor persontetthet (f.eks. flerbrukshaller, auditorier, 
forsamlingslokaler, vestibyler, lokaler for bevertning, nattklubb og tilsvarende) 

• Driftsbygninger med husdyr 

• Rulletrapper/rullebånd 
 

3. Følgende område i byggverk har behov for kombinasjon av nødlys og ledesystem: 

• Garasjeanlegg (f.eks. underjordiske anlegg, parkeringshus) 

• Rom med kun sporadisk personopphold (f.eks.  kulvert, teknisk rom, fjernlager, 
arkivrom og tilsvarende) 

• Rømningskorridorer og areal med assister evakuer (f.eks. barnehager, 
barneskole, sykehus og tilsvarende) 

• Sykehjem 
 

4. Følgende område i byggverk kan ha begrenset effekt av lavt montert merking: 

• Vestibyler og foajeer med store begrenset møblering og store vindusflater i 
fasaden 

• Glassgårder med begrenset møblering og med korte avstander til det fri 

• Små byggverk der flukt- og rømningsveiene er korte (< 15 m) 

• Åpne arealer med etasjehøyde >1 etasjehøyde 

For å sikre at de detaljprosjekterende lykkes i å oppfylle det ytelsesnivået som brannteknisk 
konsept beskriver, så må det synliggjøres hva som er fluktvei og hva som er rømningsvei i 
tiltaket (brannplaner, rømningsplaner). 

 

5.4.2. Ytelser i detaljprosjekteringen 
Når de detaljprosjekterende skal velge løsninger og komponenter (fabrikat, kvaliteter, e.l.) så 
må de passes på at de valg som gjøres ikke bidrar til å redusere det sikkerhetsnivået som 
brannteknisk konsept angir. Detaljprosjekterende må dokumentere at følgende 
parametervalg ivaretar ytelsesnivået gitt i brannteknisk konsept: 

• Ledeytelse til ledesystemet (enten dette er iht. NS 3926, eller andre likeverdige 
standarder) 

• Ladeytelsen der ledesystemene er avhengig av belysningsnivået til ladelyset 

Detaljprosjekterende skal finne rette produktene samt plassere ut komponentene slik at de 
oppnår den funksjonalitet som brannplaner, rømningsplaner og brannteknisk konsept 
beskriver. For å oppnå dette må det utarbeides arbeidstegninger som er målsatt der 
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produktene er utplassert. I den sammenheng så kan den detaljprosjekterende foreta fravik 
fra standarden, men kun under forutsetning av at ytelsesnivået ikke forringes. Eksempel på 
denne type fravik er: 

• bredde på linjer 

• bruk av dotter 

• plassering av linjemerking (linjer eller dotter) i forhold til innredning, avstand fra 
vegger, dører og hindringer i flukt og rømningsveiene 

• bruk og plassering av vertikal (omfang) 

• bruk av dørklinkebeslag (omfang) 

Dersom arbeidstegninger og detaljbeskrivelser av ledesystemet som skal installeres er 
avvikende fra brannplaner, rømningsplaner og brannteknisk konsept utarbeidet i 
forprosjektet av brannteknisk prosjekterende, så må det kontrolleres at ikke sikkerhetsnivået 
som skal tilfredsstilles vil bli redusert. 

 

5.4.3. Ytelser ved ferdigstillelse  
Utførende skal i utgangspunktet følge de anvisninger som følger av arbeidstegninger og 
beskrivelser utarbeidet av den detaljprosjekterende. Dersom detaljprosjekteringen åpner opp 
for alternative fabrikat, så er det en forutsetning at de produkter som velges innehar de 
ytelser som detaljprosjekterende har skissert (luminans, størrelser, type piktogram, etc).  

Når et ledesystem er installert i et tiltak, så må det etableres et sett som-bygget tegninger som 
kan anvendes som grunnlag for kontroll, ettersyn, drift og vedlikehold i bruksfasen. Dersom 
de endelige som-bygget tegningene er avvikende fra arbeidstegningene utarbeidet av 
detaljprosjekterende, så må den utførende dokumentere at endelig løsning tilfredsstiller det 
ytelsesnivå som er prosjektert for tiltaket. 
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6. Ytelser til kontrollerende 
 

6.1. Generelle krav til uavhengig kontrollerende i byggesak 
 

6.1.1. Ytelser i prosjekterings- og utførelsesfasen 
Dette ivaretas av den tradisjonelle uavhengig kontroll av prosjektering. Det er krav til 
uavhengig kontroll under tre forutsetninger.  

Det første skjer som følge av SAK10 § 14-2: 

a) Bygningsfysikk (PRO og UTF) 
b) Konstruksjonssikkerhet (PRO og UTF) 
c) Geoteknikk (PRO og UTF)  
d) Brannsikkerhet (PRO), (krav gjelder kontroll av brannkonsept) 

Det andre skjer når kommunen setter krav til dette etter § 14-3. De kan også sette krav til 
uavhengig kontroll for Brannsikkerhet UTF. Et bedre alternativ er å sette krav til uavhengig 
kontroll av PRO/UTF på slokkeanlegg/brannalarm og ledesystem.  

Tredje forhold er ikke mange klar over. I VTEK 17 § 11 står følgende om andre typer 
slokkeanlegg enn preakseptert løsning/sprinkler: 
«Det er mulig å benytte andre typer automatiske slokkeanlegg enn sprinkleranlegg. Det 
forutsetter at det foreligger dokumentasjon i byggesaken som viser at det 
alternative anlegget vil gi minst likeverdig beskyttelse og pålitelighet som et automatisk 
sprinkleranlegg utført i samsvar med standardene angitt ovenfor. Samtidig må det 
dokumenteres at det slokkemiddelet som brukes, ikke kan medføre fare for liv og helse.»  

Videre står det til § 11-12: 
«Når det brukes en standard som ikke er norsk, må relevansen og gyldigheten til 
standarden vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Prosjekteringsgrunnlag og spesifikasjon av produkter som er gitt i standardene, må 
benyttes fullt ut. Deler av ulike standarder kan ikke kombineres. Vurderingen må være 
dokumentert og tilgjengelig for uavhengig kontroll og tilsyn.» 

 

6.2. Uavhengig kontrollerende Brannsikkerhet 
 

6.2.1. Ytelser på strategi- og konseptnivå  
Påse helhetlig og kvalitetssikret funksjonsbasert prosjektering av brannkonsept. 

Påse at det er foretatt en faglig forsvarlig vurdering av fravik. I tilfeller der den kvalitative 
analysen ikke er tilstrekkelig, må RIBr utføre komparativ analyse eller risikoanalyse i 
henhold til NS 3901 og SN-INSTA 950. Prinsippene i NS 3901 kan også brukes til vurdering 
av kvalitativ analyse. 

 

6.2.2. Ytelser i utførelsesfasen 
Dersom det skal være kontroll av utførelse, må man påse at det foreligger dokumentasjon på 
utførelse av valgte løsninger i henhold til brannsikkerhetsstrategi/brannkonsept, og at 
arbeidet har vært kvalitetssikret. Påse at det foreligger reell produktdokumentasjon, og at 
utførelsen er i henhold til monteringsanvisning fra valgte leverandør. Påse at det foreligger 
tilstrekkelig FDV dokumentasjon for bruksfasen.  
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6.3. Kontrollerende etter Brannvernloven 
 

6.3.1. Ytelser i kontroll av prosjekteringsunderlaget 
Dette kan skje etter at bygget har fått ferdigattest eller har hatt midlertidig brukstillatelse 
over flere år. Alternativ må det være grunnlaget for at det skal søkes om ferdigattest, og 
endring blir søknadspliktig.  

Begge deler krever at det gjøres en tilstandsanalyse/tilstandsvurdering av en RIBr, en som 
ikke har prosjektert bygget i utgangspunktet. Forutsetninger og begrensninger som gjaldt for 
bygningen den gang nåværende bruk ble lovlig etablert er: 

• hvordan konstruksjoner, tekniske installasjoner og bruk av bygningen samsvarer med 
de kravene og forutsetningene som lå til grunn for byggetillatelsen 

• hvordan organisering, sikkerhetsmål og plikter innen brannvernarbeidet er kjent av 
eier og den enkelte bruker 

• hvordan kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger er 
ivaretatt 

• hvordan eiers og brukers helhetlige og oversiktlige arbeid med brannsikkerheten 
(systematisk sikkerhetsarbeid) i form av brannøvelser, opplæring, kontroll og 
vedlikehold er ivaretatt 

• hvordan rutiner som sørger for brannsikker bruk av bygningen er ivaretatt 

• hvordan dokumentasjon av eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid er 
ivaretatt. 

Generelt skal man kunne legge fram dokumentasjon på valgte løsninger, uavhengig av 
gjeldende forskrift da bygningen ble oppført eller når byggetillatelsen ble gitt. 

Bygninger skal prosjekteres og driftes slik at man ivaretar alle aktuelle krav i regelverket, 
både i byggefasen og i bruksfasen. Kontroll av bygning bør oversiktlig liste opp hvilke lover og 
forskrifter som har regulerte brannsikkerhet i prosjekteringsfasen, byggefasen og bruksfasen. 
Hvis det har vært gjennomført ombygginger eller endringer i bygningen, de byggereglene 
som gjelder på endringstidspunktet være ivaretatt.  

 

6.3.2. Ytelser i kontroll av utførelsen 
Eier og bruker av bygningen må kunne fremlegge dokumentasjon for bygget. Eier skal 
informere øvrige eiere om hvilke forutsetninger som gjelder for bruken av bygget, påse at 
rømningsveiene er i orden og gi informasjon om krav til slokkeutstyr og varsling. Øvrige 
brukere må melde fra til eier om eventuelle skader og forfall, og kontrollere at slokkeutstyr og 
varsling i bruksenheten er i riktig stand. Dersom det ikke foreligger korrekt dokumentasjon i 
byggesaken, vil eier bli ansvarlig for å rette opp mangelfull dokumentasjon.   

Det må kontrolleres om det foreligger brannverndokumentasjon tilpasset det konkrete 
byggverk, forutsetninger for bruk, og begrensninger.  

Brannkonsept som dokumenterer og beskriver brannsikkerheten etter gjeldende regelverk 
skal følge bygningen i hele bruksfasen.  

• Orientering om lover og forskrifter som regulerer brannsikkerheten. 

• Tillatelser, persontall, brannfarlige og eksplosive varer 

• Varierende risiko (bruk av virksomhet, ombyggingsarbeider, utkobling av viktige 
branntekniske installasjoner 

• Tegninger, branntegninger, plan og snitt, rømningsplaner og situasjonsplaner 

• Organisering og instruks 
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Det skal også foreligge verktøy for å kontrollere og vedlikeholde de branntekniske 
forutsetningene, 

• Internkontroll, kontrollrutiner 

Det er krav til systematisk sikkerhetsarbeid i henhold til internkontrollforskriften2 § 5.   

Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 
helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i § 2 første ledd samt 
forskrifter fastsatt i medhold av disse. 

Systematisk sikkerhetsarbeide medfører bl.a. å sikre kontroll, ettersyn og vedlikehold av 
eksempelvis: 

• Rømningsveier 

• Brannskiller 

• Slokkeutstyr 

• Ledesystem 

• Automatisk brannalarmanlegg 

• Automatisk slokkeanlegg, forriglinger 

• Brannventilasjonsanlegg  

• Punktrisiko (ildsted, brannfarlige varer, ovner, miljø mv.) 

• Manuelt slokkeutstyr i fellesarealer 

• Branndører (i fellesarealer og til leiligheter) 

• Sjakter 

• Ventilasjonssystem 

• Lås og beslag, person- og skallsikring (automatisk dør i rømningsvei, ivareta krav om 
nødterminal) 

• Sikring ved strømbrudd 

 

Dette er typisk det vi i dag opplever med sprinklerkontroll. Utfordringen er at det da 
kontrolleres opp imot et skjema der kontrolløren ikke følger Forskrift om brannforebygging § 
5 a), men kun b). Det skaper stort sett konflikter.  

Se også punkt 7 Avtaler.  

 

 

  

 
2 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

https://lovdata.no/forskrift/1996-12-06-1127/%C2%A72
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6.4. Andre ytelser 
Under bygningens livsløp vil det kunne være nødvendig å vurdere ulike hovedområder som 
påvirker den brannteknisk dimensjonering, og utløser behov for særskilte tiltak eller 
brannteknisk oppgradering. 

6.4.1. Undersøkelser 

• Brannforløp (antennelse, eksplosjon, utvikling og spredning av brann, strukturell 
kollaps, spredning til nabobygg) 

• Rømning og redning (deteksjon og varsling, reaksjon, forflytning til sikkert steed, 
assistert evakuering 

• Verdier (mennesker, dyr, økonomiske verdier, kulturhistoriske verdier, miljøskader 
og samfunnsfunksjon) 

• Tilrettelegging og sikkerhet for slokkemannskap (innsatstid, tilrettelegging rundt og i 
bygning, annet teknisk utstyr for slokkeinnsats, bemanning og kompetanse) 

 

6.4.2. Utredninger  

• Tilstands- og statusrapport. Fortløpende dokumentering av endringer av bygningens 
forutsetning og begrensning. 

• Risikoanalyse, når bygningens forutsetninger endres utover det som er gitt i 
brannkonseptet. 

• Opplæring og øvelse, øvelsesplan, brannøvelser, dokumentasjon av øvelser 
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7. Avtaler  
Bygge- og brukstillatelser vil være basert på krav til branntekniske installasjoner for å 
oppfylle de krav som gjelder for byggverket. Dette vil utløse krav til:  

• Lovpålagte kontroll, vedlikeholds og ettersynsintervaller av kvalifisert firma/personell 

Produsent, eller leverandør av branntekniske installasjoner skal angi nødvendige kontroll-, 
vedlikeholds- og ettersynsintervaller for levert utstyr. Eier (og bruker) av bygning skal sørge 
for avtale om regelmessig fagkyndig kontroll og vedlikehold av brannteknisk utstyr som 
ligger til grunn for den daglige drift av bygningen.  

Forebyggendeforskriften § 5 skal løpende dokumenteres: 

«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 og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare 
om sikkerhetsinnretningene: 

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket 
b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre. 

Kontroll 

Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, 

prosjekteringsbeskrivelse, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er 

godkjent for etter plan og bygningslovgivningen.  

Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om 

regelverk osv. 

 

Ettersyn 

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet 

brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som 

følger av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering. 

 

Vedlikehold 

Med vedlikehold menes service på aktive eller passive brannsikringstiltak og reparasjoner 

/utskiftinger/ utbedring av avvik (feil og mangler) for at installasjonen/ konstruksjonen 

skal fungere som forutsatt.  

Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/ 

autorisasjon.  
 
(*) Hentet fra Forebyggendeforskriften og veiledningen til denne. 

Skal kontrollen utføres på bygg ut over tiltaksklasse 1-bygg, må utdanningsområdet og nivået 
gjenspeiles i bedriftens kompetanse.  

«Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir 
det etablert enkelte forutsetninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal 
være ivaretatt, se § 4 om opplysninger om brannsikkerheten i byggverket. For at disse 
forutsetningene skal opprettholdes over tid, må alle sikkerhetsinnretningene kontrolleres og 
vedlikeholdes jevnlig.  
Kontroll og vedlikehold utgjør derfor et grunnleggende krav til brannsikring 
av alle byggverk, uavhengig av hvem som eier byggverket og hva det brukes til. 

Kontroll- og vedlikeholdsplikten er utformet som funksjonskrav eller formålskrav. 
Bestemmelsen inneholder ikke et uttrykkelig kompetansekrav, men den som utfører 
kontrollen må ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om 
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sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene og fungerer som forutsatt. Den som skal utføre 
vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse.  
 
Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og 
sammen med hverandre. Dette gjelder sikkerhetsinnretningenes iboende egenskaper og 
funksjoner, slik de er beskrevet fra produsent eller leverandør. Kontroll som er gjennomført 
i samsvar med leverandørens anvisninger, Norsk Standard eller likeverdig standard vil 
normalt avdekke om sikkerhetsinnretningene funger hver for seg og sammen med 
hverandre.  
 
Kontrollen skal imidlertid også avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til 
brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Dette henger sammen med 
forutsetningene som ble etablert da byggverket ble prosjektert og oppført, og innebærer at 
sikkerhetsinnretningene må kontrolleres i forhold til beregningen som er gjort av den 
samlede brannsikkerheten i byggverket. Blant annet må kontrollen være egnet til å 
avdekke om dekningsgraden og kapasiteten på sikkerhetstiltakene er tilfredsstillende etter 
eventuelle bygningsmessige endringer, endret drift eller endret brannbelastning. I 
komplekse byggverk kan dette stille store krav til kompetanse.» 

Enkelte kontrollformer i dag, utføres kun etter punkt b) i Forebyggendeforskriften § 5, slik 
som FG-kontroll. Det blir derfor opp til byggeier å sette opp krav til firma/personell som er i 
overenstemmelse med kravene gitt av byggenes Ttkl. (risiko- og brannklasse) og den 
normative Byggesaksforskriften om utdannings- og erfaringskrav, § 11.  
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