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Rapport fra tilsyn med ansvarlig utførende (UTF) 
jf plan- og bygningsloven §§ 1-4 og 25-1, samt forskrift om byggesak kap. 15 

 

Eiendom : Gnr 110 Bnr 52  

Tiltakets adresse  : Flyplassvegen 553  

Foretak : Lab Entreprenør AS 

Organisasjonsnr : 995802392 

 

Deltakere ved tilsynet: 

Fra foretaket : 
Gard Kvalheim (Prosjektleder LAB AS), Ole Reidar Fauske (KS leder 

LAB AS), Aleksei Karttunen (Stedlig leder Ruukki Construction Oy) 

Fra kommunen : Remi Ovnerud og Jan Eirik Bergesen 

 

Tilsynet ble holdt på byggeplass 18.01.17. 

 

Lovhjemmel: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 1-4 og 25-1, samt forskrift om byggesak 

(SAK10) § 5-5, ble det gjennomført tilsyn med ovennevnte tiltak. Tilsynet er et ledd i 

bygningsmyndighetens ansvar og plikt til å påse at bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl 

følges. 

 

Tilsynsformål: 

Formålet med tilsyn er at bygningsmyndigheten skal være med å bidra til å få et godt 

sluttprodukt, samt påse at kravene i pbl med forskrifter ivaretas. 

 

Tiltaket: 

Tiltaket omfatter oppføring av nytt terminalbygg. Tillatelse til tiltaket er gitt den 18.10.13. 

 

Ansvarsforhold: 

Foretaket er godkjent med ansvarsrett innenfor følgende funksjon og fagområde: Overordnet 

ansvar for utførelse bygningsfag (UTF).  

 



Saksnummer 201311200 

 

Side 2 av 3 

Årsak for tilsynet: 

Plan- og bygningsetaten har den 06.06.16, 07.06.16, 28.09.16 og 16.02.17 mottatt 

informasjon fra foretaket Sikkerhet Service AS vedrørende manglende branndokumentasjon i 

forbindelse med foretakets arbeider i overnevnte tiltak. Sikkerhet Service AS var engasjert av 

foretaket Ruukki Construction Oy for å utføre brannisolering og brannmaling av 

stålkonstruksjoner produsert og levert av Ruukki Construction Oy. Denne avtalen ble 

opphevet før arbeidene var ferdigstilt. Ifølge redegjørelsen fra Ruukki Construction Oy den 

07.07.16, ble avtalen med Sikkerhet Service AS opphevet på grunn av uenighet om oppgjør 

for arbeider som ikke var utført. Ruukki Construction Oy forsikrer at foretaket har hatt 

grundig kontroll med arbeidene utført av Sikkerhet Service AS, og at det foreligger all 

nødvendig dokumentasjon for å utarbeide samsvarserklæring for arbeidene. Sikkerhet Service 

AS har ingen ansvarsrett i tiltaket. Ruukki Construction Oy har ansvarsrett for prosjektering 

av stålbæresystemet (PRO) i tiltaket. Det er foretaket LAB Entreprenør AS som har 

ansvarsrett for funksjonen overordnet ansvar for utførelse bygningsfag (UTF) LAB 

Entreprenør AS har dermed ansvaret for utførelsen av brannsikring av stålkonstruksjoner. På 

bakgrunn av overnevnte ønsket bygningsmyndigheten å avholde tilsyn på byggeplassen, for å 

påse at utførelse og dokumentasjon av dette er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

OPPSUMMERING AV TILSYNET: 

På tilsynet deltok prosjektleder og KS ansvarlig fra LAB Entreprenør AS samt stedlig leder 

fra Ruukki Construction Oy. LAB informerte at de har et godt og nært samarbeid med Ruukki 

som underentreprenør. Begge foretak mente at påstandene fra Sikkerhet Service AS var ufine 

og hevdet at det lå motiver bak utover det faglige.  

 

Det ble opplyst om at 90 % av stålet blir ferdig brannsikret/malt fra fabrikk. Utførelsen på 

byggeplass blir dokumentert grundig. Først en kontroll utført av den utførende, så en 

grunnkontroll utført av Ruukki som blir gjort fortløpende i utførelsesfasen. Deretter utfører 

LAB en kontroll av sjekklister for utførelsen og grunnkontroll, så blir det utført en 

ferdigbefaring av LAB sammen med Ruukki. Til slutt blir det også utført en ferdigbefaring av 

byggherren. 

 

På bakgrunn av påstandene om manglende brannsikring fra Sikkerhet Service AS, ba LAB 

Ruukki gjennomføre en uavhengig kontroll av utførelsen. Foretaket Brannskyddslaget utførte 

på oppdrag av LAB via Ruukki en vurdering av utført brannmaling, utbedring av 

montasjeskader og brannisolering med steinull. Konklusjon av denne kontrollen er at 

brannisoleringen er godt utført og at de oppfyller de aktuelle krav. Brannskyddslaget skriver 

også at den ansvarlige entreprenøren synes å ha hatt god kontroll av det utførte arbeidet, selv 

om Sikkerhet Service AS ikke leverte kvalitetsdokumentasjon på sine arbeider. 

 

LAB opplyste om at utførelsen av brannsikring av hvert enkelt stålkomponent i tiltaket er 

sporbart. I KS systemet til LAB er det 1134 kontrolldokumenter på stål fra Ruukki. LAB har 

også utført kontroll av Ruukki på deres fabrikk.  

 

Tilsynet ble avsluttet med en befaring av byggeplassen. Her valgte bygningsmyndigheten ut 

tilfeldige stålkonstruksjoner som det ble gjennomgått dokumentasjon for. For alle 

bygningsdeler som ble tilfeldig valgt ut, ble det fremlagt og vist omfattende dokumentasjon 

for utførelse og kontroll.   
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KONKLUSJON: 

Foretaket LAB Entreprenør AS som er ansvarlig utførende (UTF) overordnet ansvar for 

utførelse bygningsfag, har vist i sitt system hvordan dette blir utført og kontrollert. Det har 

blitt fremlagt og vist et omfattende system for kontroll av utførelse. Foretaket har også vist 

hvordan det styrer underentreprenører på en god måte. 

 

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon for både utførelse og kontroll, synes 

Bygningsmyndigheten at det er grundig dokumentert fra både LAB Entreprenør AS og 

Ruukki Construction Oy, at utførelse og kontroll av brannsikring av stål i overnevnte tiltak er 

ivaretatt. 

 

Eventuelle kommentarer til tilsynsrapporten: 

Dersom foretaket har kommentarer til tilsynsrapporten, enten det foreligger faktafeil eller 

uklarheter i forhold til det som framkom under tilsynet, ber vi om en skriftlig tilbakemelding 

senest innen tre uker etter at rapporten er mottatt. 

 

Ikke klageadgang: 

Tilsynsrapporten er ikke et enkeltvedtak og kan følgelig heller ikke påklages, jf 

forvaltningsloven §§ 2 b og 28. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201311200. 

 

Saker som behandles ved etaten kan følges på internett via kommunens nettside: 

www.bergen.kommune.no/innsynpb 

For å få tilgang til å se dokumenter og kommentarer i saker som gjelder din eiendom, må du 

logge deg på "Din side" med nettadresse: www.bergen.kommune.no/dinside 

 

Saksbehandler for denne saken har telefonnr. 5556 6988 

og e-postadresse: Remi.Ovnerud@bergen.kommune.no 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

for etatsdirektøren 

 

Remi Andre Ovnerud - saksbehandler 

Anya Therese Markhus - seksjonsleder 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

Kopi: NORDIC Office of architecture, Sørkedalsveien 6, PB 7057 Majorstuen, 0306 

OSLO 

Avinor AS, Postboks 150, 2061 GARDERMOEN 

Ruukki Construction Oy, Seinäjoentie 11,  

Sikkerhet Service AS, Utstrand, 9475 BORKENES 
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