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Saks nr. 201311200 

Tilleggsopplysninger til varsel om  

manglende brannsikring- Bergen lufthavn 
 

 

Sikkerhet Service AS har nå fått oversendt tilsynsrapporten fra Bergen 

kommune (fra 20.02.17. Tilsynet ble gjort 18.01.17 ifølge rapporten).  

 

Sikkerhet Service AS har sendt varsel om manglende brannsikring. Bergen 

kommunes tilsyn avdekket ikke uregelmessighetene mht brannklasser og 

uteblitte reviderte tegninger som Sikkerhet Service AS har varslet. Det er vanlig 

praksis i bransjen, ved kontroll og tilsyn, at minimum 10% av stålet sjekkes. 

Størstedelen av stålet dette gjelder må nås med stillasje eller lift. Utfra 

tidsbruken ved 3 partskontrollen og Bergen kommunes tilsyn er det usannsynlig 

at 10% av stålet har blitt kontrollert. Jeg har fått bekreftet av en ingeniør at det 

som er isolert i R60 skal være R120. Det er en alvorlig brannsikkerhetssvikt ved 

lufthavnen Dette oppfyller ikke kravene i Tek10 kap 2, kap 3 og kap.11 m. flere. 

Sikkerhet Service AS har overholdt kravene til den lovpålagte 

dokumentasjonen. Utarbeidelse av dokumentasjon for brannsikkerhet fordyrer 

arbeidet. Dokumentasjonen må nemlig utarbeides underveis i arbeidet. 

 

Sikkerhet Service AS ser at man lar det økonomiske overskygge at Bergen 

lufthavn nå ikke er brannsikker. Det er ikke økonomisk bare for Sikkerhet 

Service AS. Det er økonomisk for Lab og Ruukki også. Lab har leid inn Ruukki. 

De sparer flere millioner på å slippe å oppfylle de strenge kravene i TEK10 

mens Sikkerhet Service AS kan gå konkurs. Hvor er moralen i dette og er det 

greit at store firmaer skviser små for å spare penger? Sikkerhet Service AS har 

tilført lufthavnen arbeid og materialer uten å få oppgjør for det. Det har skjedd 

fordi vi nektet å spare penger ved å brannmale i lavere klasser der det er 

nødvendig for sikkerheten å brannmale i høyere. 

 



Når kravene ikke følges opp av bygningsmyndighetene undergraves systemet.  

Det går ut over sikkerheten til alle som skal oppholde seg på lufthavnen. Derfor 

ble Arbeidstilsynet også varslet pga de fremtidige arbeidstakerene som skal 

arbeide på lufthavnen. Sikkerhet Service AS har tidligere hatt sentral 

godkjenning men har ikke det nå fordi det ikke lenger er nødvendig. 

Brannsikring ble fjernet som eget fag. Jeg er daglig leder i Sikkerhet Service AS 

og har i de senere årene registrert at det er en tendens i bygg og anleggsbransjen 

at noen forsøker å spare penger ved å påstå at dokumentasjon ikke er nødvendig. 

Sikkerhet Service AS har imidlertid aldri opplevd at bygningsmyndighetene, 

slik som Bergen kommune nå gjør, ikke følger opp og krever detaljert og 

verifisert dokumentasjon. 

 

Sikkerhet Service AS sin dokumentasjon må gjennomgås og sammenlignes med 

tegninger/ reviderte tegninger for å verifiseres. Sikkerhet Service AS har ikke 

ansvarsrett men det har heller ikke Brannskyddslaget AB (det svenske firmaet 

Ruukki leide inn for å utføre 3 partskontroll ifølge tilsynsrapporten). Sikkerhet 

Service AS vet ikke hvilket forhold det svenske firmaet har til Ruukki og heller 

ikke om det svenske firmaet er kjent med norske bygningsregler. Hvorfor ble 

ikke et norsk firma leid inn til å utføre 3 partskontrollen? 

 

Det vil også ha betydning for byggherren at dokumentasjonen ikke er verifisert. 

Byggherren må sørge for at det utarbeides dokumentasjon om forhold som kan 

ha betydning for sikkerhet ved fremtidige arbeider (Byggherreforskriften §12). 

Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet 

osv. ved drift, vedlikehold, endring og riving. Sikkerhet Service AS har varslet 

om uregelmessigheter som har betydning for driften og som kan føre til tap av 

menneskeliv. Dette går utover brannsikkerheten på lufthavnen og derfor er det 

ikke ufint å varsle, det er nødvendig. Brannsikkerhetssvikten vil om 14 dager fra 

nå kun avsløres med pressen til stede om ingen tar tak i dette.  

 

 

 
 

Med Vennlig hilsen Per Helge Andreassen 

Daglig Leder 

 

 
Sendes til : 

 

Avinor  post@avinor.no  

trond.rasmussen@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  

 

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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