Sprinklermelding nr. 1-2008

Til alle FG-godkjente sprinklerforetak
Dato: 8.4.2008

Hvert år sendes det ut sprinklermeldinger til alle FG-godkjente sprinklerforetak. Dette for å
gi informasjon og opplysninger som er relevante for foretakene.
Det vil være kjent for de fleste at FG brann bestyres av en vikar mellom 15.10.2007, og frem til
15.10.2008. Derfor vil jeg gjerne benytte anledningen til å si litt om min (vikarens) bakgrunn. Jeg
heter Nils-Ivar Sætran, og har hovedsakelig praktisk og teoretisk bakgrunn innen elektro. Har i mange
år (25+), jobbet med sikkerhet i bygg, da primært med brannalarm og nødlysanlegg. Jeg er også
utdannet driftsøkonom.
Etter snart et halvt år med FG begynner jeg nå å bli kjent med oppgavene, og ser at det er på tide med
min første sprinklermelding.

Brukermøte for Kontroll av utførelse av sprinkleranlegg-foretakene
I 2008 vil det ikke bli arrangert brukermøte for foretakene. Ved behov kan FG kontaktes på telefon
23 28 43 92, eller mailadresse fgbrann@fnh.no.

Sprinklerrapporter
Det skal ikke settes frister for utbedring av angitte anmerkninger i rapportene.

Servicetekniker for vannbaserte slokkeanlegg
Det er etablert og igangsatt et kurs med mulighet for å oppnå et kompetansebevis som servicetekniker
for vannbaserte slokkeanlegg. For vannbaserte slokkeanlegg utstedes blått kompetansebevis. Det vil si
at personen skal kunne utføre vedlikehold etter NS-EN 12845. Kompetansebeviset vil være en del av
den dokumentasjon som kreves for aktører i denne bransjen. Det er Rådet for vedlikehold av
brannslokkemateriell som står bak opplegget. Mer informasjon på www.fg.fnh.no under
sprinkleranlegg, eller rådets nettside på http://www.standard.no/imaker.exe?id=4813
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Betegnelsene på foretakenes disipliner
FG har fått en henvendelse fra BE om bruken av PRO, KPR, UTF og KUT. BE mener det kan være
fare for forveksling, vi har derfor besluttet ikke lenger å benytte forkortelser, men heller skrive
betegnelsene fullt ut. Som godkjenningsnummer vil FG heretter benytte foretakets
organisasjonsnummer. Dermed blir betegnelsene som følger:
-

Prosjektering av sprinkleranlegg
Kontroll av prosjekteringen av sprinkleranlegg
Utførelse av sprinkleranlegg
Kontroll av utførelse av sprinkleranlegg

FG-eksamen 2008
Kjenner du noen som trenger FG-eksamen i prosjektering av sprinkleranlegg? Fortsatt er det god tid
for å melde seg på til årets kurs og eksamen. Mer informasjon om FG-eksamen finner du på
www.fg.fnh.no (eller http://fg.fnh.no).

Årsrapportering
At foretakene rapporterer sitt timeforbruk er en av de aktivitetene FG krever av et FG-godkjent
foretak.
Når dette skrives er vi i slutten av mars, og fortsatt er det noen foretak som ikke har meldt fra om sitt
timeforbruk i 2007. 41% leverte innen fristen, som var 31.1.08. 30% leverte i februar, 16% leverte i
mars. 13 % av foretakene har pr. 18.3.08 fortsatt ikke gitt lyd fra seg.
FG vil ta kontakt med foretak hvor timerapporteringen mangler, eller hvor rapporteringen er i utakt
med kravet på 450 timer per disiplin.
Til foretakene som leverte i tide, og hvor FGs krav er oppfylt, vil jeg gjerne rette en takk.

Heltidsansettelse
FG krever at nøkkelpersonene i foretakene, de som FGs godkjennelse hviler på, skal være ansatt på
heltid. Med dette mener vi at den i foretaket som har FG-eksamen ikke kan være deltidsansatt i flere
foretak, og samtidig være den godkjenningen hviler på i flere foretak. Bare ett av foretakene, det
vedkommende er heltidsansatt i, kan være godkjent på ett gitt tidspunkt.
FG er kjent med at noen foretak er i konflikt med dette, og vi vil i løpet av året iverksette korrigerende
tiltak.

Antall rapporter registrert i ESS
I 2005 ble det registrert 1617 kontrollrapporter.
I 2006 ble det registrert 1735 kontrollrapporter.
I 2007 ble det registrert 1972 kontrollrapporter.
Antall unike anlegg registrert i ESS per 31.12.2007 = 2667 stk.
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Regler for automatiske brannalarmanlegg
Nye reviderte regler for automatiske brannalarmanlegg ble publisert 1.9.2007. Reglene finner du på
www.fg.fnh.no, hvor de fritt kan lastes ned.

Regler for brannalarmanlegg i landbruket
Nye reviderte regler for automatiske brannalarmanlegg gårdsbruk og gartnerier ble publisert
15.1.2008. Reglene finner du på www.fg.fnh.no, hvor de fritt kan lastes ned.

Karakterveiledningen
Revideringen av ”Veiledning for utførelse av kontroll av automatiske sprinkleranlegg” har tatt lengre
tid enn vi hadde tenkt. FG er nå inne i siste fase med arbeidet. Publisering er planlagt til 1.6.2008.

Sprinklerutstyr med særskilt godkjenning
På våre nettsider, http://fg.fnh.no/Fullstory.aspx?m=2688, er det en komplett oversikt for
sprinklerutstyr med særskilt godkjenning. Dette omfatter følgende:
Geberit Mapress rør og fittings
Tyco Blazemaster CPVC rørsystem

Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS)
OFS ble opprettet av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Prosjektet støttes også av myndigheter som
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens bygningstekniske etat, og flere andre
viktige organisasjoner. Hovedformålet med prosjektet er å øke antall nye sprinkleranlegg i Norge og
bedre kvaliteten på eksisterende anlegg.
Se OFS sine nett-sider på http://www.sprinkleranlegg.no.

Boligsprinkling
Felles nordisk regelverk for boligsprinkling er underveis. Arbeidet planlegges ferdig i løpet av 2008.

Vennlig hilsen fra
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd
Nils-Ivar Sætran
Fagsjef FG Brann
*E-mail:
*Telefon:
*Mobil:
*Faks:
*Adresse:
*Web:

nils-ivar.saetran@fnh.no
(+47) 23 28 43 92
(+47) 920 17 398
(+47) 23 28 42 11
Hansteensgate 2, PB 2473 Solli, N-0202 Oslo
http://www.fg.fnh.no
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