Sprinklermelding nr. 2-2008

Til alle FG-godkjente sprinklerforetak
Dato: 8.12.2008

Hvert år sendes det ut sprinklermeldinger til alle FG-godkjente sprinklerforetak. Dette
for å gi informasjon og opplysninger som er relevante for foretakene.
Ved spørsmål kontakt Hildegunn Bjerke per e-post: fgbrann@fnh.no
Strategi for FG
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, FG, sitt overordnede styre, Bransjestyret
Risiko og Skade, har vedtatt en strategiplan med et tilhørende styringsdokument for FG
sin virksomhet. Dette er for å videreutvikle FG til beste for næringen.
Styringsdokumentet omtaler flere tiltak som skal iverksettes fortløpende.
Tiltak: Kvalitetssikring av foretak og systemer outsources
Det er besluttet at flere av FG sine tjenester kan outsources til uavhengig tredje part. I
første omgang vil det bli innført krav til at det må gjennomføres sertifisering av FGgodkjente foretak og systemer. En slik sertifisering må godkjenningsinnehaveren selv
sørge for blir utført av et eksternt firma. Det eksterne firma foretar en sertifisering etter
alle FG-krav, for deretter å utstede et sertifikat. De firmaene som skal foreta denne
sertifiseringen må være akkreditert etter ISO/IEC 17021 (ISO/IEC Guide 62, NS-EN
45012).
Dette innebærer at ved ny godkjenning, eller ved fornyelse av eksisterende, tar ansøker
kontakt med ønsket sertifiseringsfirma. Etter sertifiseringen, utstedes det et sertifikat.
Sertifikatet leveres til FG. Behandlingstiden hos FG skal normalt ikke overstige 10
virkedager, og vil fortsatt være kostnadsfri.
Sertifiseringsordningen for foretak og systemer vil når den kommer i orden, være
identisk med slik det er i dag for produktsertifisering og FG-godkjenning av produkter.
En slik sertifiseringsordning praktiseres allerede i andre land, blant annet i Sverige.
Oppdatert informasjon om strategiarbeidet er å lese på www.fgsikring.no under
”Strategi for FG”.
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Arbeidsgruppe sprinklerkontroll
I løpet av neste år kommer FG til å utforme en ny godkjennelsesordning for
sprinklerområdet. Prosjektstyret FG brann vil nedsette en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra ulike forsikringsselskap og Brannteknisk forening. Mandatet til
gruppen blir å gjennomgå dagens ordning og vurdere hvordan denne kan bli enda bedre.
FG må sikre at alle de FG-godkjente foretakene har tilstrekkelig faglig kompetanse, og
at vi har et godt system for kvalitetssikring av det sprinklerarbeidet som utføres.
Trolig blir det strengere krav til foretak som vil prosjektere, installere og utføre
kontroller av sprinkleranlegg i fremtiden. Det skal spesifiseres tydeligere hva en
kontroll av et anlegg skal omfatte, hva som er førstegangskontroll, og hva som er
rutinekontroll.
Mer informasjon om nevnte arbeid sendes foretakene i neste sprinklermelding.
Brukermøte for FG-godkjente foretak
I mars 2009 vil det bli arrangert et brukermøte for foretakene, fortrinnsvis i uke 10 eller
uke 11 på eller i nærheten av Gardermoen. Forslag til temaer som bør belyses kan
sendes per e-post til: fgbrann@fnh.no frem til 1. februar 2009.
Antall kontrollrapporter registrert i databasen ESS
I 2005 ble det registrert 1617 kontrollrapporter.
I 2006 ble det registrert 1735 kontrollrapporter.
I 2007 ble det registrert 1972 kontrollrapporter.
I 2008 er det hittil registrert 2028 kontrollrapporter.
Antall unike anlegg registrert i ESS per 1.12.2008 = 3575 stk.
Databasen Elektronisk System for Sprinkleranlegg (ESS)
1.9.2008 ble en ny versjon av databasen ESS lansert. Det er nå tilrettelagt for at også
prosjekteringsrapporter kan legges inn. Dette vil gjøre det enklere å følge med i
historikken til sprinkleranlegget.
Databasen gir nå mulighet for deg, som bruker, å endre en rekke opplysninger om ditt
foretak. Vi oppfordrer alle til å sjekke om registrerte opplysninger er riktige. Om det er
lenge siden passordet ble endret, oppfordrer FG til å endre foretakets passord.
Om det er eiere av bygg som ikke ønsker sprinkleranlegget registrert i ESS, så bør
kontrollfirmaet informere eieren om at dette kreves av de fleste forsikringsselskap for at
sprinkleranlegget skal være rabattgivende. Rapport i ESS tilfredsstiller også
myndighetenes krav til dokumentasjon av sikringsanlegg. FG-godkjente foretak plikter
å legge kontrollrapportene inn i ESS.
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Norsk Standard for boligsprinkling
Det ble i 2007 nedsatt en nordisk komité med mandat om å utarbeide regler for
boligsprinkler. Det er blitt utarbeidet 2 standardforslag:
Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold.
Dette standardforslaget spesifiserer krav og gir anbefalinger for dimensjonering,
installering og vedlikehold for faste brannslokkesystemer – boligsprinkling i
byggverk, eller del av byggverk som er ment for boliger.
Boligsprinkler - Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med
tilhørende rosetter.
Dette standardforslaget spesifiserer krav og prøvingsmetoder for boligsprinkling
med tilhørende rosetter.
De 2 standardforslagene er sendt ut på høring. Høringsfristen er satt til 20. januar 2009.
Høringsutkastet er tilgjengelig på Standard Norge sin nettside, www.standard.no eller
via FG sin nettside http://www.fgsikring.no/FullStory.aspx?m=2603&amid=10087.
Rapportering 2008
Det skal innen 15. januar 2009 innrapporteres antall utførte timer med utført FG-arbeid
samt en rekke andre opplysinger. Om fristen ikke overholdes vil det bli sendt ut varsel
om tilbaketrekking av godkjennelsen.
Timekravet på 450 timer gjelder samlet per foretak per godkjennelsesområde, og ikke
per person.
Skjema finnes på FG sin nettside: http://www.fgsikring.no/Fullstory.aspx?m=2692
Falske sprinklerhoder
Les mer på FG sin netttside:
http://www.fgsikring.no/FullStory.aspx?m=2603&amid=9837
Regelverk
FG kan gi veiledning i forståelsen av kravene i regelverket. FG har tidligere omtalt at
det skal utarbeides et tillegg til NS-EN 12845 som blant annet skal innehold særskilte
FG-krav og gi beskrivelse av punkter i standarden som er mangelfullt forklart. FG kan
ikke beskrive tolkninger som avviker fra standardens bestemmelser.
Krav til utstyr i et FG-godkjent sprinkleranlegg
Er du usikker på hva som kreves per dags dato av utstyr som skal inngå i et
sprinkleranlegg? Om ja, les mer her: http://www.fgsikring.no/Fullstory.aspx?m=2688

FG ønsker alle en riktig god jul og godt nytt år!
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