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Viser til tlf. Samtale med dem i dag vedrørende Eiendom Gnr. 110  Bnr. 52 Flyplassvegen 
553. 
 
Vi har tidligere påpekt feil og mangler vedrørende branndokumentasjon og dette har 
bare blitt dysset ned av vår oppdragsgiver Ruukki og Lab som er hovedentreprenør.  Vi , 
som er en liten underentreprenør fra nord, opplever at vi ikke har noen tillitt her i 
Bergen. Dette selv om vi har drevet seriøst innen brannsikring i over 20 år og har hatt 
store prosjekter som har gått over flere år. 
 
Hovedentreprenør Lab har påpekt senest i dag at de ikke vil ha noe med oss å gjøre 
siden vi opptrer: " svært kritikkverdig og diskvalifiserer dere fra videre arbeid med oss."  
Det er Sikkerhet Service AS som har branndokumentasjonen.  Lab skriver at 
forsikringene fra Ruukki, om at arbeidet er utført samvittighetsfullt, teller mer enn 
Sikkerhet Service AS sine fakta. Vår branndokumentasjon er fasiten på hva som har blitt 
gjort- ikke Ruukkis forsikringer. Det er trist at Lab tar parti i denne saken men dersom 
Ruukki ikke har oppfylt kravene er Lab ansvarlig overfor Avinor.  
 
Jeg har også fått beskjed fra media om at disse firmaene sverter oss på det groveste for å 
forhindre at reportasjer om dette kommer ut. Selv om de forsøker å fremstille meg, 
daglig leder, som utilregnelig så er ikke flyplassen brannsikker 
 
Vi skal nå påvise  en til av manglene med media til stede ; Bergen Kommune (som er 
bygningsmyndighet) og Avinor (som er byggherre) inviteres til å delta. Vi har lenge 
forsøkt å si ifra uten at verken bygningsmyndigheter eller byggherre engang spør hvor 
feilene er. Det virker som at mine argumenter skal ties ihjel- ingen vil se på fakta.  
 
Det at avviket ikke har blitt avdekket ved tidligere tilsyn er nok et bevis på at avvikene 
ikke blir sporbare siden dette er innkledd i etterkant. På det aktuelle stedet vi skal 
påvise avvik å må det rives fordi  dette er innkledd. Vi vil presentere all nødvendig 
dokumentasjon for å påvise feil. Det er mitt firma som har all branndokumentasjon.  
Bergen flyplass er ikke brannsikker. 
Det vil koste mye å rive og utbedre disse manglene. Dette er også grunnen til at Ruukki 
og Lab forsøker å overbevise alle om at mitt firma er useriøst- retting av manglene kan 



koste dem mange titalls millioner. Dette uten at resten av vår branndokumentasjon er 
gjennomgått og verifisert. 
 
Vi har også vært i kontakt med Direktoratet som sier at Ruukki ikke kan levere 
samsvarserklæring for Sikkerhet Service AS sitt arbeid- dette fordi Ruukki mener at NS 
8405 er avtalt.  
 
 Jeg sier som gutten i eventyret om den velkjente keiseren; "men han er jo naken". Ingen 
ville høre på gutten heller og allerminst keiseren som hadde betalt mange penger for å 
vise seg i Adams drakt. Til slutt så hele landet at keiseren var naken. 
 
Vi sender også kopi til aktuelle medier som ønsker  å delta. 
 
 
Kopi sendes til : 
 
* Byggherre Avinor   
 * Avinor / V Norvald Thue. 
* Fanaposten. 
* Bergens Tidene. 
* P1 Hordaland. 
* TV 2 
* Vg 
 
Dette sendes bare digitalt på E – mail. 
For de media som er ny ettersendes også tidligere korespodanse i saken. 
 
Obs:  tlf.nr. 77092149 er opphørt og eksisterer ikke. 
 Jeg er å treffe på tlf. 990 29 505 
   

 
                                                                                                           
 
Med Vennlig hilsen  
 
Per Helge Andreassen 
       Daglig Leder 
    Tlf. 990 29 505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


