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Risikovurdering 
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• Hvem er eier? 

• Hvem er bruker?  

• Hva skal bygget brukes til? 
(Behov) 

• Hvilken risiko introduseres 
gjennom denne bruken? 

• Hvilken sårbarhet 
introduserer bruken i 
samfunnet? 

 

 



Detaljprosjektering 
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• Godkjent for brannalarm 

• FG godkjent for NS 3960 

• Tilleggskompetanse NS 3961 

 

• NS 3911, Utførelse av passiv 
brannbeskyttelse i bygninger 

• PRODUKSJONSUNDERLAG! 

• Dokumenter som omfatter alle 
tegninger, tekniske data og krav 
som er nødvendige for utførelse 
av et bestemt prosjekt. 

• PRODUKSJONSDOKUMENTASJON 

 



Installasjon, idriftsettelse og overlevering 
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• Installasjon 
o Godkjent for brannalarm 
o FG godkjent for NS 3960 
o Tilleggskompetanse NS 3961 

 

• Idriftsettelse krever kurs og 
godkjenning fra leverandør 

 

• Kontroll - test – fullskalatest! 
o Godkjent som for 

idriftsettelse 



Drift, vedlikehold og kontroll 
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• Egenkontroll – overordnet, beskrives av RIBr og utføres av eier 
• Ganske hyppig, ofte, visuell, overordnet, kontroll 
• Krever relevant kunnskap, men ikke godkjenning 
• Utføres typisk av driftsavdelingen 

• Drifts- og vedlikeholdsinstruks, beskrives av leverandør 
• Bruk og påregnelig slitasje ligger til grunn for denne 
• Krever kompetent foretak 
• Typisk en vedlikeholdsavtale 

• Kontroll - uavhengig 
• Utføres jevnlig – ofte årlig 
• Sjekker forutsetningene – gjerne med en fullskalatest 
• Utarbeider en rapport som bekrefter tilstand, påpeker evt. avvik 

 

 



Tillegg B, Søknadsplikt 
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• Grunnleggende 
• Plan- og bygningsloven § 20-1.f krever søknad og tillatelse for arbeider som 

inkluderer oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.  
• Bygningstekniske installasjoner = installasjoner som inngår i selve byggverket, og 

som er nødvendig for drift - det vil si installasjoner som byggverket skal ha for at 
det er lovlig å bruke. 

• Talevarsling vil normalt være definert som en bygningsteknisk installasjon.  
 

 
Ny installasjon eller vesentlige endringer eller reparasjoner er søknadspliktige! 



Søknadsplikt 
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• Ett tiltak er ikke søknadspliktig når man: 
• Reparerer, men ikke endrer anleggets funksjonalitet 
• Moderniserer, men ikke gir anlegget vesentlig endret fuksjonalitet 
• Moderniserer kun PA funksjonen 

 

• Moderniserer man hele anlegget er det søknadspliktig 



Søknadsplikt – er ikke så dumt… 
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• Formalkravene og kompetansekravene til prosjekterende og utførende 
gjelder uavhengig av søknadsplikt. 

• Dokumentasjonskravene til produksjonsunderlag og 
produksjonsdokumentasjon gjelder uavhengig av søknadsplikt 

Bruken av korrekt kompetanse og leveranse av korrekt dokumentasjon er 
aktørenes og eiers ansvar uavhengig av søknadsplikt. 

Når det ikke er søknadspliktig, så får ofte disse forholdene mindre fokus – dvs. 
ofte kommer utfordringer knyttet til dette på ett senere tidspunkt eller ved en 
hendelse. 

 

Søknadsplikt = fokus på kvalitetssikring 
 


	NS 3961, Tillegg A og B (informativt) 
	NS 3961
	Tillegg A, Ansvarsfordeling
	Risikovurdering
	Detaljprosjektering
	Installasjon, idriftsettelse og overlevering
	Drift, vedlikehold og kontroll
	Tillegg B, Søknadsplikt
	Søknadsplikt
	Søknadsplikt – er ikke så dumt…

