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                                              Tilsynssak – Saksnr. 201311200 
 
                                           Avviksmelding T3 – Bergen Lufthavn. 
 
 
           Manglende Branndokumentasjon på Nye T3 – Bergen Lufthavn. 

Sikkerhet Service AS vil herved varsle en avviksmelding til Bergen kommune. Det blir 

varslet om at T3- Bergen lufthavn, Flesland ikke kan brann sertifiseres. 

Da Sikkerhet Service AS ikke akseptere og ville bruke bare Toppcoat i rømmings veier der 

det ellers er et brannkrav uten å kunne dokumentere dette og for å spare penger. Dette har 

resultert i at Sikkerhet Service AS har blitt stengt ute fra byggeplass. 

Selv om Ruukki Construcion Oy NUF produserer i Finland og sertifiserer stålet selv så får 

stålet skader underveis til prosjektet. Disse skadene har blitt brann malt og målt tykkelse i My 

i hht. Brannklasse og ståltykkelse, samt luftfuktighet og temperatur både i luft og temperatur 

på stål av Sikkerhet Service AS. 

Det er umulig å vite hvor arbeidet er utført uten brann dokumentasjonen med bilder fra 

Sikkerhet Service AS. 

Sikkerhet Service AS har også utført brannisolering av stål, her skal det dokumenteres 

brannklasse, ståltykkelse og tykkelse på isolasjon samt hvor i bygget slik at de er i samsvar 

med kravene til flyplassen. 

Ruukki Construcion Oy NUF har innrømt at de ikke har brann dokumentasjonen. 

St.meld. nr. 35 (2008-2009) - Brannsikkerhet 

Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 

08.05.2009 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet 

 

innebærer at eier skal utarbeide en fullstendig branndokumentasjon og at brannvesenet skal 

gjennomføre brannsyn minst hvert fjerde år.Branndokumentasjonen skal beskrive hvordan 

brannsikkerheten er ivaretatt 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-35-2008-2009-/id559586/?q=branndokumentasjon


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 3-1,  
meldes herved avvik ved Ovennevnte prosjekt.  
 
Se Vedlegg 1, 2, 3. 
 
Vedlegg 1. Tegning og brannklasse i Rømningsvei. Her beskrives det at det som er grå 
farge skulle være brannmalt fra fabrikk, men det er det ikke Vedlegg 2 og 3 bilde der det 
beviser at her er det ingen brannmaling og vi fikk beskjed om å bare legge Toppcoat på 
Før å dekke over dette og for å spare kostnader, men vi aksepterte ikke dette og ble av 
den grunn utestengt fra prosjektet. 
Så vår bekymring er at Ruukki har leid inn andre for å gjøre dette. 
 
"Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende 
dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, 
herunder 
vedlikeholds- og interne kontrollrutiner." 
 
 
I denne saken så vil det si at uten Branndokumentasjon fra Sikkerhet Service AS, 
vil det ikke være mulighet for Ruukki å skrive en samsvarserklæring for å få en 
brukstillatelse og Ferdigatest på T3 – Flesland Lufthavn Bergen. 

 

Med Vennlig hilsen  

Per Helge Andreassen 

        Daglig Leder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


