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Hei 
 
I hht Ruukki`s tilsvar har vi en liten kommentar til dette og den er 
Ikke uttømmende. 
 
Vedlagt er dokumentasjon på at Ruukki selv bekrefter at de mangler 
2 måneder med brann dokumentasjon. 
Se vedlegg 1. 
 
 
Dokumentasjonen kan ikke lages i etterkant fordi alt har blitt coatet over. 
Underveis i prosjektet så stemmer det at det har blitt gjennomført enkle 
befaringer 
med Ruukki hvor brann dokumentasjonen har blitt overlevert. På bakgrunn 
av uenighet om  
tilleggsarbeider så er ikke brann dokumentasjonen for de to siste 
månedene  
ferdigstilt av Sikkerhet Service AS. Alle data er lagret men dette blir ikke 
ferdigstilt med mindre 
Ruukki oppfyller sine plikter. 
 
 
Bygningen er et særskilt brann objekt og det vil være svært alvorlig om ikke 
brannforskriftene skal følges på et slikt 
prosjekt. Det vil også være et spørsmål om en samsvarserklæring vil kunne 
produseres i ettertid- altså etter at arbeidene er utført 
og lukket. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruukki mangler alle data fra den angjeldende perioden- det kan hende at 
Ruukki mangler dokumentasjon fra tidligere også. 
 
 
For Sikkerhet Service AS og andre er denne saken av stor interesse fordi 
dette kan hjelpe til med å avklare, mer generelt, om brannsikring burde bli 
et eget fag. Det arbeides generelt for dette. Dersom man skal tillate at 
firmaer bare kan utferdige samsvarserklæringer uten brann 
dokumentasjon så vil alle som utfører brann sikring bli overflødige og 
brannforskriftene vil kanskje ikke følges.  
 
På Bergen lufthavn Flesland skal kritiske konstruksjoner brann males i   
R 120 - dersom man bare coater vil det kunne medføre store økonomiske 
besparelser men det vil være en fare for sikkerheten. 
 
 
Med Vennlig hilsen  

Per Helge Andreassen 

        Daglig Leder 
 
Vedlegg 1. dokumentasjon på at Ruukki selv bekrefter at de mangler 
2 måneder med brann dokumentasjon. 
 
Vedlegg 2 - Lov om vern mot brann. 

 
   

 
 
 



 
 
 
 
 


