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Bergen lufthavn - manglende  

branndokumentasjon og brannsikring 
 

 

Bergen lufthavn er kritisk infrastruktur og et særskilt brannobjekt. Det 

er derfor svært viktig at sikkerheten ivaretas og at lovverket følges. 

Jeg er daglig leder i Sikkerhet Service AS og vi har hatt oppdrag på 

Bergen lufthavn under Ruukki Construction OY. Sikkerhet Service 

AS har utført brannisolering, brannmaling og flikkmaling på 

lufthavnen. 

 

Sikkerhet Service AS har sendt en avviksmelding til Bergen kommune 

for arbeid på Bergen lufthavn. Avviksmeldingen til Bergen kommune 

ble levert til Trond Hansen på teknisk etat i Bergen kommune. 

Avviksmeldingen har ikke blitt fulgt opp av Bergen kommune. 

  

Tidligere ble dokumentasjonen, utarbeidet av Sikkerhet Service AS, 

overlevert i møter mellom Ruukki og Sikkerhet Service AS. 

Dokumentasjonen ble da grundig gjennomgått og verifisert; aksene 

hvor brannmaling har blitt utført, produktene benyttet og deres 

brannklasser ble kontrollert opp mot revisjoner av tegninger. Slik 

gjennomgang har ikke blitt utført for månedene februar, mars og april 

2016. I disse månedene hadde vi mest arbeid på prosjektet og flest 

montører. Sikkerhet Service AS måtte avslutte arbeidet på prosjektet 

og gjennomgangen av dokumentasjon ble aldri gjennomført.  

 

Ruukki forlangte at Sikkerhet Service AS skulle spare penger ved å 

male kun med topcoat på gangbruer. Jeg nektet. Det gikk da bare noen 

dager før Ruukki hevet kontrakten med oss. Sikkerhet Service AS kan 



legge frem bevis for dette. Jeg gjorde lydopptak da Ruukki forlangte 

bare topcoat. Lydopptaket ble gjort i forbindelse med at jeg benytter 

diktafon for å kunne huske møtene og detaljene. Jeg vet ikke hva som 

har skjedd etter at vi forlot prosjektet men kan bevise at det ble 

forlangt at gangbruer ikke skulle brannmales men bare topcoates. 

 

I etterkant skrev Ruukki til Bergen kommune at de kan utferdige en 

samsvarserklæring. Fakta er at Ruukki ikke har dokumentasjonen og 

at arbeidet/produktene benyttet ikke kan verfiseres uten vår 

dokumentasjon. Det er ikke mulig å kontrollere arbeidet i etterkant. 

Dette kan kun gjøres med vår dokumentasjon også fordi det ikke kan 

verfiseres hvor arbeidet er utført uten dokumentasjonen. Med vår 

dokumentasjon kan også brannklassen verifiseres og eventuelt rettes 

ved behov. Direktoratet for byggkvalitet har uttalt at Ruukki ikke kan 

skrive samsvarserklæring. Uten dokumentasjonen fra Sikkerhet 

Service AS kan det ikke gis ferdigattest og ikke gis brukstillatelse. Det 

er derfor viktig at myndighetene følger opp dette. 

 

 Jeg har fått beskjed fra Ruukki om at de har hatt en 3 partskontroll av 

arbeidet. Ruukki nekter å oppgi hvilket firma det er som har utført 

kontrollen og jeg tror kontrollen ble utført av vår konkurrent. Det har 

derfor kanskje blitt gjennomført en 3 parts kontroll av vårt arbeid men 

dette kan ikke gjennomføres i etterkant. Vi har ikke fått opplyst hvem 

dette firmaet er og burde sendt avviksmelding på dette firmaet til 

Direktoratet for byggkvalitet. Det ukjente firmaet har ingen rett til å 

godkjenne vårt arbeid uten dokumentasjon og dette bør medføre at de 

mister sin sentrale godkjenning. Det er nemlig umulig å finne ut av 

dette og det er kun mitt firma som har dokumentasjon av utført arbeid 

dokumentert underveis i arbeidet.  

 

Vi har brannisolert kritisk konstruksjon på prosjektet- det skulle være 

R120 men Ruukki ga ordre om at tegningene var revidert og at nye 

tegninger var underveis. Vi brannisolerte da i R60. Jeg vet at det nå er 

kledd igjen på disse stedene og kanskje man tenker at det nå derfor er 

lukket og glemt. Sikkerhet Service AS har aldri godkjent arbeider som 

vi ikke kan stå til ansvar for. Når firmaet mitt utarbeider 

dokumentasjon så gjennomgås denne og endelig godkjennelse gis kun 

ved arbeidets avslutning.  



Jeg har stadig underveis i prosjektet etterpurt de reviderte tegningene 

men har aldri mottatt disse. På bakgrunn av den typen konstruksjon 

dette dreier seg om så er jeg i tvil om at det noen gang har kommet 

reviderte tegninger. Vi har heller aldri mottatt reviderte tegninger på 

gangbruene men vi ble kastet ut av Ruukki da vi ikke aksepterte å bare 

topcoate. Når det gjelder gangbruene så er dette rømningsvei mot 

flyene og det strider mot min kunnskap og derfor nektet jeg. 

 Ruukki sa at gangbruene kun skulle topcoates. På grunn av at vi aldri 

mottok reviderte tegninger skulle egentlig flere avviksmeldinger ha 

blitt skrevet. Vår dokumentasjon må derfor gjennomgås og 

sammenlignes med tegningene. Dette av hensyn til sikkerheten på 

flyplassen. 

 

Det er nå en risiko for brannsikkerheten på flyplassen. Lufthavnen er 

et særskilt brannobjekt. Det er viktig at lovverket følges og viser til 

sikkerhetsloven § 29 a, tek10 § 2-3 og § 4-10, forskrift om 

brannforebygging § 9 og 10, brann og eksplosjonsloven § 19 og § 20 

og en rekke andre lover og traktater. 

 

Det er også slik at det er en tvist mellom mitt firma og Ruukki fordi vi 

ikke har fått betalt for arbeidet. Jeg skal og må derfor saksøke Ruukki 

i Finland. Likevel er det et faktum at uklarhetene i forbindelse med 

manglende gjennomgang av dokumentasjon og manglende reviderte 

tegninger utgjør en sikkerhetsrisiko på lufthavnen og det er min plikt å 

varsle myndighetene. Denne sikkerhetsrisikoen er så stor at 

myndighetene burde gå inn for å undersøke saken. 

 

Mitt firma har drevet med brannsikring og brannmaling i 16 år. Det er 

ikke riktig at man skal kunne spare penger ved å unnlate å brannsikre 

tilstrekkelig. Det er tungt for meg å måtte varsle om dette men jeg 

føler at det ikke finnes noen annen vei. Uregelmessighetene kan kun 

oppdages og rettes ved gjennomgang av vår dokumentasjon. Ved høy 

varme og uten at brannmalingen er i riktig klasse vil stålet kunne bøye 

seg. Når stålet gir etter vil det skape en dominoeffekt.Det er noe vi ser 

av alle rapporter som omhandler områder med forhøyet risiko. Her vil 

dominoeffekten være at betongkonstruksjonene faller ned og drar med 

seg andre bygningsdeler. Det kan føre til tap av mange menneskeliv.  

Det viser seg at brannsikring er viktig; når Liland skole brant så 



stoppet brannen i den bygningsdelen som Sikkerhet Service AS har 

brannsikret. Jeg vet at grunnen til det er vår holdning I firmaet til å 

utføre arbeidene i tråd med de prosjekterte anvisningene som danner 

sikre brannceller. 

 

Dersom ingenting skjer med saken og man velger å fokusere kun på 

tvisten mellom mitt firma og Ruukki så vil myndighetene  andre land, 

EU/EØS, Schengen og amerikanske myndigheter , osv varsles om at 

lufthavnen ikke oppfyller kravene til brannsikkerhet. Jeg varsler ikke 

på grunn av tvisten men fordi det er en sikkerhetsrisiko på lufthavnen. 

Lufthavnen skal være trygg for alle; både norske statsborgere og 

fremmede lands statsborgere. Det er min plikt å varsle om dette. 

Media vil også bli varslet ved fristens utløp med flere. 

 

 

Frist for tilbakemelding settes til 14 dager fra dette brevets dato. 

 

 

 
 

Med Vennlig hilsen Per Helge Andreassen 

Daglig Leder 

 

 
Sendes til : 

 

Avinor  post@avinor.no  

 

Sweco post@sweco.no  

 

Bergen Kommune  postmottak.byggesak@bergen.kommune.no 

 

Bergen brannvesen  bergen.brannvesen@bergen.kommune.no 

 

Fylkesmannen i Hordaland  fmhopostmottak@fylkesmannen.no  

 

Luftfartstilsynet  sjp@caa.no 

 

Direktoratet for byggkvalitet  Astrid A. Dossev aad@dibk.no 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no 

 

Forsvarsdepartementet  postmottak@fd.dep.no  
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Forsvarsministern  postmottak@fd.dep.no  

 

Justisministeren postmottak@jd.dep.no  

 

Justis og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no  

 

Norsk Brannvernforening v. Synnøve Haram syn@brannvernforeningen.no 

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon  birte@tfsk.no 

 

Arbeids- og sosialministeren   E-post: postmottak@asd.dep.no 

 

Kommunal- og moderniseringsministeren E-post: postmottak@kmd.dep.no  

 

Olje og Energidepartemanget  postmottak@oed.dep.no 

 

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon  post@nso.no 
  

 

            Det lokale eltilsyn (DLE)  elsikkerhet@bkk.no 
 

 

            Klima og miljødepartemanget  postmottak@kld.dep.no   
 

            Miljø direktoratet   post@miljodir.no 
 
             Nærings og fiskeri departemanget  postmottak@nfd.dep.no 
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