ORGANISATORISK BRANNVERN
Brannrådgiverne AS kan bidra til at brannsikkerheten i et bygg ivaretas på best mulig måte for eier og bruker av byggverk.
PRODUKT
HVA ER ORGANISATORISK BRANNVERN?

SAMORDNINGSAVTALE

BESKRIVELSE
Brannsikkerhet er bygget opp av både tekniske og organisatoriske tiltak, og som oftest er tiltakene gjensidig avhengig av
hverandre. Det vil for eksempel ikke være hensiktsmessig å installere tekniske tiltak som slokkeanlegg og brannalarmanlegg, uten
at man også har et organisatorisk tiltak i form av planer for ettersyn og vedlikehold av installasonene. Organisatoriske tiltak som
rednings- og beredskapsplaner, skal sikre at rømning skjer når alarmen går. Organisatorisk brannvern medfører at:
• At brannsikkerheten dokumenteres
• At det skal være utpekt en ansvarlig leder for brannvernet
• Det skal gis opplæring og avholdes øvelser
• Det skal utarbeides instrukser og planer
• Ekstraordinære tiltak må vurderes ved unormal eller sterkt varierende risiko
Eier har et ansvar for å samordne brannsikkerheten i et bygg hvor det er flere brukere.
En samordningsavtale mellom eier og brukere av et byggverk vil avklare ansvarsforholdene i et bygg – hva er eiers ansvar og hva
er brukernes ansvar i det daglige? Hvem sørger for at alle blir evakuert ved brannalarm?
Ingen bygg er like, en samordningsavtale må derfor tilpasses hvilken virksomhet som foregår i bygget. Avtalen gjennomgås og
signeres av begge parter.
Typiske bygg og virksomheter hvor det er behov for slik avtale:
Industribygg, næringsbygg, kontorbygg, kjøpesenter, skoler, barnehager m.fl.

BRANNDOKUMENTASJON

Forskrift om brannforebygging § 9 stiller krav til at eier skal kunne dokumentere at eiers plikter blir ivaretatt.
En godt organisert branndokumentasjon vil bidra til at nødvendig dokumentasjon blir ivaretatt.
En branndokumentasjon er et levende dokument som krever stadig og systematisk oppgradering.
• Generelle opplysninger
• bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
• Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere)
• Øvelser og brannvernopplæring
• Internkontroll
• Eksternkontroll
• Forutsetninger og begrensninger til bygget
• Oversikt over bygningsmessige endringer
• Brannfilosofi/prosjektering
• Øvrige byggesaksdokumenter
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PRODUKT
RISKOVURDERING

BESKRIVELSE
Det stilles krav til utførelse av risikovurdering i flere forskrifter.
Det kreves erfaring for å avdekke risikoforhold (uønskede hendelser) og vurdere hvor sannsynlig det er at en hendelse inntreffer
og hva som kan bli konsekvensene av en hendelse. Og ikke minst – hvilke risikoreduserende tiltak som kan iverksettes!
Det finnes utallige skjemaer og oppsett som kan brukes for å vurdere risiko. Brannrådgiverne AS bruker et enkelt oppsett som er
lett forståelig og risikovurderingen oppsummeres i en oversiktlig rapport.

BRANNØVELSER
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoretisk brannøvelse
Slokkeøvelse
Evakueringsøvelse
Alarm øvelse
Praktisk oppsøkende brannøvelse
Teoretisk brannøvelse
Brannøvelse med førstehjelp
Brannøvelse for hotell
…..

•
TOTALAVTALE/BRANNVERNLEDELSE

Det både eier og brukers sitt ansvar å gjennomføre brannøvelser.
Brannrådgiveren AS kan gjennomføre mange forskjellige typer brannøvelser, alt etter behov og ønske.
Brannøvelsene gjennomføres på arbeidsplassen/bygget slik at øvelsene blir så effektive som mulig. En annen positiv effekt er at
brannøvelser vil bidra til at brannsikkerheten blir bedre i hjemmene til de som deltar på brannøvelse på sin arbeidsplass!
Planlegging, innkalling, gjennomføring og utarbeidelse av øvelsesrapport med deltakerliste inngår i leveransen når
Brannrådgiverne AS gjennomfører brannøvelser.
Eksempler på forskjellige typer øvelser vises i kolonnen til venstre.
I Forskrift om brannforebygging (FOB) er det bestemt at det er eier som er ansvarlig for at brannsikkerheten blir ivaretatt.
Dette kan ofte være en oppgave som eiere synes er komplisert og vanskelig.
Brannrådgiverne AS kan hjelpe eiere og virksomheter med å ivareta alle oppgaver som de er ansvarlig for.
Tjenesten tilpasses bygget slik at teknisk- og organisatorisk brannvern blir ivaretatt. Brannrådgiveren AS vil jobbe for å få til et godt
samarbeid med eier og brukere av bygget slik at det brannforebyggende arbeid blir prioritert på en fornuftig måte.

BRANNTEKNISK RÅDGIVNING
•
•
•
•
•
•
•
•

Brannkonsept
Brannteknisk tilstandsanalyse
Branntekniske notater
Rømningssimulering
Kontroll av utførelse (KUT)
Branntegninger
Rømningsplaner
Evakueringsplan

For å komme i mål med organisatorisk brannvern, er det ofte behov for brannteknisk rådgivning fra brannrådgiver
Brannrådgiverne AS består av dyktige branningeniører og brannrådgivere som alle har mange års erfaring innen faget
brannsikkerhet.
Brannrådgiverne AS kan med sin unike kunnskap bistå med tjenester under et byggs totale levetid – fra forprosjekt til byggestart,
gjennom byggeperioden og videre over i driftsfasen!
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