KONTROLLRAPPORT
Oppdragsnavn: Prestvegen 1, Prøysenhuset, Ringsaker
Emne: Uavhengig kontroll av brannprosjektering
Prosjektnr: RIBr-453-19
Dato: 02.10.2019

BRANNSTRATEGI AS

PROSJEKT:
PROSJEKTNUMMER:
OPPDRAGSGIVER:

1

Prøysenhuset - Prestvegen 1 - Ringsaker
453-19
Multi-Bygg AS

UTARBEIDET AV:
REV:
DATO:

TR
02.10.2019

INNLEDNING

Brannstrategi AS er engasjert av Multi-Bygg AS for å
utføre en uavhengig kontroll av brannteknisk
prosjektering (KPR) i forbindelse med nytt tilbygg til
Prøysenhuset.
Generelt for kontroll av prosjektering gjelder at
ansvaret for valg av løsninger, tiltak og funksjonskrav
påhviler den prosjekterende. Kontrollen skal påpeke
mangler, avvik og forhold som er vurdert vesentlig å
endre før igangsettelse men ikke etterprøve om den
prosjekterende har valgt optimale løsninger med
henhold til ytelse, funksjon, kostnad m.m. Ansvarlig
prosjekterende kan lukke avvik enten ved å:
• Omprosjektere, eller
• Verifisere at valgte løsninger oppfyller regelverket
Ansvarlig prosjekterende skal melde tilbake til
kontrollerende hvilket av disse to alternativ som er
valgt for å lukke avviket. Ansvarlig kontrollerende
påser at avvik er lukket ved mottak av melding fra
ansvarlig prosjekterende.
Verifikasjon eller faglig begrunnelse for valgte løsning
skal inngå i ansvarlig prosjekterendes dokumentasjon,
men skal ikke oversendes ansvarlig kontrollerende.
Dersom prosjekterende ikke velger et av de ovennevnte alternativer, foreligger det et åpent avvik som
ansvarlig kontrollerende har plikt til å melde til kommunen.
For prosjektering skal kontrollen omfatte brannkonsept (rapport, tegninger og evt. analyse) og dokumentasjon
av kvalitetssystem.
Tiltaket skal følgelig søknadsbehandles, og prosjekteres etter Plan- og bygningsloven med tilhørende Forskrift
om krav til byggverk (Byggteknisk Forskrift – TEK17).

Ansvarlig kontrollerende

Terje Reginiussen (TR)
Branningeniør
Cand. Mag.

Epost: terje@brannstrategi.no
Tlf: 924 39 024
DOKUMENTHISTORIKK:
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BESKRIVELSE AV OBJEKT OG KONTROLLOPPGAVE

Gård- og bruksnummer
Adresse
Kommune
Tiltakshaver
Kontrollområde
Brannteknisk prosjekterende/rådgiver
Ansvarlig søker
Omfang og grensesnitt
Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering
Referanse

1.1.1

UTARBEIDET AV:
REV:
DATO:

232 / 8
Prestvegen 1
Ringsaker ()
Multi-Bygg AS
i forbindelse med nytt tilbygg til Prøysenhuset
Ugelstad Byggrådgivning AS
Ukjent
Uavhengig kontroll av brannkonsept på et overordnet
nivå (nivå A iht. Byggdetaljer 321.026).
2
TEK 17 med veiledning
SAK 10

KONTROLLERTE DOKUMENTER

Dokumentnavn
Brannkonsept
Tegninger
Sjekkliste

Dato
25.09.2019
25.09.2019
25.09.2019

Rev
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REGISTRERING AVVIK OG MERKNADER

Det er gjort emkelte endringer i tidligere brannkonsept, blant annet på plassering av rømningsveier/utganger,
plassering av branntavle, hovedangrepsvei for brannvesenet og bruttoarealet av tilbygget er redusert.
Det er det reviderte brannkonseptet som nå er kontrollert. Kontrollen har avdekket 0 avvik og 0 merknader.

2.1

Prosjektering - brannkonsept

|

4.3.2

Tabellen angir forhold i prosjekteringen som er registrert som avvik, merknad eller kommentar. Forhold markert
som avvik skal lukkes av PRO. PRO skal melde tilbake til KPR hvordan avviket er lukket iht. prosedyre i SAK10. §
refererer til kapittel i brannkonsept. Ref. VTEK § 11- angir i hvilket kapittel i VTEK ytelsen finnes.

Verifisering

Åpent avvik

Lukket av
PRO
ved
Omprosjektering

Merknad/ kommentar

Avvik

Ref. VTEK § 11-

Nr.

Forhold

Varslet
kommune
(dato)

Det ble ikke funnet avvik eller merknader.

2.2

Prosjektering – branntegninger

Det er ikke funnet mangler eller avvik ved kontrollerte branntegninger.

2.3

Prosjektering - kvalitetssytem

Det er ikke funnet mangler ved sjekkliste/KS-systemet.

3

KONTROLLERKLÆRING

Kontrollerklæring kan signeres ettersom PRO da det ikke er avik eller PRO har meldt skriftlig tilbake hvordan
avvikene skal behandles. Punkter som eventuelt er merket som merknad/kommentar bør vurderes av PRO og tas
med i brannkonsept.
Ved endringer i brannsikkerhetsstrategi/ konseptuelle løsninger må dette forelegges Brannstrategi AS for kontroll
da dette kan medføre at forutsetning for kontrollerklæring endres.
Brannstrategi AS, 02.10.2019
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