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Framdrift på håndtering av avvik gitt under branntilsyn ved Husabø ungdomsskole 2021 
Det ble gjennomført branntilsyn ved Husabø ungdomsskole den 25.03.2021. Det ble under tilsynet 
avdekket tre avvik. To av avvikene er gitt avdeling bygg og eiendom som representerer Eigersund 
kommune som byggeier, og et avvik er gitt virksomheten Husabø Ungdomsskole som bruker av 
bygget. Dette dokumentet svarer ut fremdrift på lukking av de to avvik som er gitt bygg og eiendom. 
 
Frist på å gi skriftlig tilbakemelding på fremdriftsplan for lukking av avvik ble satt til 29. april. 
 

Avvik nr. 1: 
Eieren av et byggverket kjenner ikke kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. 
Eieren har ikke tilstrekkelig kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som 
skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 
 
Eieren har ikke gjort den som skal bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av 
byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. 
 
Avvik fra: 
Forskrift om brannforebygging § 4- Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk, jmf § 10 
«Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. 
Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage 
brann eller begrense konsekvensene av brann. 
 
Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av 
byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det 
flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som 
bidrar til å forebygge brann» 
 
Kommentar fra forebyggende brannvernmyndigheter: 
Eieren skal vite om og ha forståelse av kravene til brannsikkerhet og forutsetningene som gjelder for 
byggverket. 
Dokumentasjon som er fremlagt, og lagt til grunn ved tilsynet, er rapport «Brannsikkerhetsstrategi» 
fra Egerconsult, datert 16.12.11. Nevnte rapport beskriver en rekke avvik fra krav i TEK10 og VTEK. 
Det foreligger ingen fraviksdokumentasjon fra nevnte krav. 
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Eier hadde ikke dokumentert kunnskap om hvorvidt disse avvikene var utbedret. Ved stikkprøver i 
objektet utført med driftsoperatør viste det seg at flere avvik beskrevet i rapport fra Egerconsult ikke 
var utbedret. Andre avvik var det knyttet usikkerhet til hvorvidt var utbedret. 
 
Branntegninger (Egerconsult 16.12.11) som ble lagt frem under tilsynet viser påpekte aktuelle 
utbedringstiltak nevnt i rapporten, men tegningene er ikke laget slik bygget faktisk fremstår i dag. 
Det er også gjort fysiske endringer enkelte plasser i bygget slik at forutsetningene for bruk (med 
tanke på brannsikkerheten) kan være endret etter at rapporten fra Egerconsult er utarbeidet. 
Noen eksempel på avvik som ikke er utbedret/dokumentert utbedret  (notert etter gjennomgang 
med eiers driftsoperatør) 
 
1 etg. rom 142/maskinrom - ikke dokumentert EI 30 dør 
1 etg. rom 145/teknisk rom- driftsoperatør kjente ikke til om rommet var branntettet. 
1 etg. trapperom- ikke dokumentert EI 30 dør 
2. etg. rom 216. Bruksendring fra lager til grupperom. Satt inn ny dør i branncellebegrensende vegg. 
Viser ikke på branntegning, og foreligger ingen dokumentasjon. 
2. etg. rom 214/teknisk rom usikkert om branntetting er utført. 
2. etg rom 215/vaktmesterrom- usikkert om branntetting er utført, dør ikke dokumentert EI 30. 
2. etg rom 218/naturfag- eiers representant hadde ikke kunnskap om hvorvidt avvik knyttet til skille 
mellom klasserom og kaldt loft var utbedret, jmf avvik 14 i Egerconsult sin rapport. 
1. og 2. etg Flere dører ut i rømningsvei ikke dokumentert EI 30. 
 
Dersom eier mangler kunnskap om kravene til byggverket blir det også en umulig oppgave å 
vedlikeholde bygget på en måte som sørger for at alle krav til brannsikkerhet blir ivaretatt. 
Det blir også vanskelig å formidle nødvendige opplysninger om brannsikker bruk til virksomheten. 
Virksomheten kjente ikke til hvorvidt det forelå begrensninger på feks personantall eller i bruk av 
enkelte rom. 
 
Det foreligger ingen branntekniske vurdering/dokumentasjon på bygningsdel mellom ungdomsskolen 
og barneskolen (rom for kunst/håndverk, og sløydsal). Dette er også beskrevet som et avvik under 
punkt 18 i rapport fra Egerconsult. 
 
Avviket lukkes ved at eier dokumenterer at kravene til brannsikkerhet for bygget er oppfylt.  
Dette innbefatter å dokumentere: 

 Brannteknisk vurdering av bygg som knytter ungdomsskole og barneskole sammen. 

 Brannteknisk vurdering av endringer i brannceller, og bruksendring av rom/areal. 

 Lukking av de avvik som er nevnt i Egerconsults rapport datert 16.12.11, evnt fremlegge 
fraviksdokumentasjon. 

 
 

Avvik nr. 2: 
Eier har ikke kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer 
og tiltak for å redusere risikoforholdene.  
 
Avvik fra: 
Internkontrollforskriftens § 5, punkt 6. 
«kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer 
og tiltak for å redusere risikoforholdene»  
 
Kommentar: 
Å vurdere risiko innbefatter også risikoen for brann og branntilløp. 
Med utgangspunkt i denne vurderingen skal det derfor utarbeides planer og gjennomføres tiltak for å 
redusere risikoen. Brukerne av bygget bør involveres i denne prosessen, jmf avvik 3. 
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Eksempel her kan være: 
Har byggeier vurdert risikoen ved at ventilasjonsanlegget er gammelt ? 
Har byggeier vurdert risikoen vedrørende eldre elektriske anlegg ? 
Har byggeier vurdert brannfaren ved manglende branntetting av brannceller ? 
 
Avviket lukkes ved å dokumentere risikovurdering, og ( dokumentere ) planer/tiltak som 
iverksettes ut fra dette. 
 

Bygg og eiendom sin fremdriftsplan for ivaretakelse av avvik nr 1 og 2 
 
Det er vedtatt i kommunestyre, KS 138/20, samt budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 at 
det skal enten bygges en ny ungdomsskole, eller gjøres en total renovering  av skolen.  
 
KS-138/20 vedtak: 
 
1. Ut fra en helhetsvurdering, tid og kostnad, går ikke Eigersund kommune videre med planene 

om en ny stor ungdomsskole i sentrum. 
 

2. Rådmannen går i gang med forprosjekt del 2 på Husabø ungdomsskole, som inkluderer 
fellesareal med Husabø barneskole. I forprosjekt del 2 skal det gjøres en ny vurdering mtp å 
bygge mest mulig nytt, dette for å redusere den økonomiske risikoen i prosjektet. I henhold til 
PLP-modellen kommer saken til politisk behandling før hovedprosjektet starter. 
 

3. I forbindelse med forprosjekt del 2 på Husabø skal det gjøres en vurdering av hvilke andre 
funksjoner som skal ha en samlokalisering med Husabøskolene, for eksempel støttefunksjoner 
og kulturskole. 

 
4. Finansieringen av forprosjektet blir ivaretatt i budsjett og økonomiplan. 

 
Forprosjekt del 1 er ferdigstilt og forprosjekt del 2 er påstartet. Eigersund kommune som byggeier ser 
det derfor som uforholdsmessig kostbart å gjennomføre  de byggetekniske utbedringer samt 
bestilling av nye branntegninger og brannrapport som kreves for å dekke inn avvik, da planlegging for 
renovering/nybygg allerede er igangsatt.  

1) Vi mangler korrekte branntegninger 
2) Vi mangler korrekt brannrapport 
3) Det er mangler i byggetekniske forhold på bygget som skal bidra til å forhindre spredning av 

brann hvis brann oppstår 
 
På denne bakgrunn så ser byggeier at det er mangler i de byggetekniske innretninger som skal 
forhindre spredning av brann, ved en eventuell oppstart av brann.  For å bøte på denne risikoen så vil 
byggeier forsterke rutiner, kontroller og innretninger som forhindrer at det oppstår brann, samt at 
det sørges for at risikoen for personskader ved eventuell brann er så lav som mulig. 
 
På bakgrunn av at nytt bygg vil dekke inn alle påpekte mangler, så vil byggeier gjøre avbøtende tiltak 
og tilpassinger i bygget samt forsterke informasjon til bruker, for å redusere faren for at brann 
oppstår, og for å sikre en rutinert og rask evakuering av bygget ved behov: 

1) Brannvarslingsanlegg fungerer bra 
2) Doble frekvensen av brannøvelser fra en til to ganger hvert halv år 
3) Brannsentralen sjekkes daglig av driftsoperatør 
4) Brannsløyfene i bygget sjekkes ukentlig av driftsoperatør 
5) Systemet for nødlys og ledelys blir sjekket daglig av driftsoperatør 
6) Det vil bli supplert med flere skumapparat i bygget innen utgangen av april 
7) Vannslangeanlegget i bygget er to år gammelt, og dermed forholdsvis nytt. Disse blir sjekket 

ukentlig. 
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8) Det er direkte tilkoblet 110 varsling 
9) Driftsoperatør legger inn i rutine at det gjennomgås brannsikkerhet med ansvarlig bruker av 

bygget to ganger i året fremfor en, med tanke på branninstruks, evakueringsplan, frie 
rømningsveier, og sikker bruk av panelovner, at bygget ikke kan tas i bruk av eksterne på 
ettermiddag- og kveldstid, og sikker bruk av bygget for øvrig. Første gang skjer innen 
utgangen av april, og neste i august/september 2021. 

10) Bygget kan ikke leies ut til eksterne kveldstid. 
11) Driftsoperatør vil gå gjennom alle rømningsveier i bygget og supplere med selvlysende 

skilting for rømming. Det vil bli sjekket for frie rømningsveier på daglig runde i bygget av 
driftsoperatør. 

12) Skifte eldre panelovner innen skolestart høsten 2021. 
13) Bestille ekstern kontroll av el anlegg innen utgangen av april. 

 
El-anlegg: Vi har rutinemessig el kontroll på alle bygg, hvor aktuell myndighet varsler og avholder 
kontroll. El-anlegget er fra skolen var ny. Derfor vil det bli bestilt kontroll av el-anlegget hos MG 
innen utgangen av april, med tanke på å kartlegge fare for brann i el-anlegg. 
 
Ventilasjonsanlegg: Det er årlig kontroll på dette anlegget, som sikrer at ventilasjonsanlegget er 
sikkert i drift. Neste kontroll skal være sommer 2021. Da skiftes blant annet filter og det gjøres rent i 
anlegget. 
 
Varme: Det benyttes panelovner i flere rom. Det er eswa i taket i flere rom. Det er vanskelig å holde 
rett temperatur og luftkvalitet på Husabø ungdomsskole, grunnet gammelt og dårlig bygg med 
gammelt ventilasjonsanlegg. Det foreligger et åpent avvik her fra miljørettet helsevern, som ikke lar 
seg lukke før det gjennomføres en større renovering hvor det settes inn nytt ventilasjonsanlegg med 
tilhørende utbedringer av kanaler og bygg som blant annet nye vinduer.  Det gjennomføres årlig 
kontroll av ventilasjonsanlegget av eksternt godkjent firma, som da skifter filter og rengjør anlegget. 
Byggeier anser derfor at det ikke er en økt fare for at det oppstår brann i ventilasjonsanlegget. 
 
Panelovner utgjør alltid en risiko i bruk, men det vektlegges at de fleste av disse er mindre enn fem år 
gamle. De panelovnene som er eldre enn fem år vil bli byttet ut innen skolestart 2021. Det vil bli 
informert fra driftsoperatør til ansvarlig bruker av bygget om sikker bruk av panelovnene, da det er 
lærere som må være ansvarlig for bruken av panelovner i skoletiden. 
 
Påsatte branner: Skolen låses etter skoletid. Skolen skal ikke brukes av andre enn skolen selv etter 
skoletid. Da er det kun møter hvor ansatte ved skolen er tilstede som kan avholdes. Renovasjon og 
søppelhåndtering; søppelrommet er låst til en hver tid og administreres kun av driftsoperatør, søppel 
tømmes daglig, og oppbevares i separate garasjer borte fra skolens eiendom.  
 
Åpen ild: Det skal ikke brukes åpen ild på skolen, og bruk av gassbrenner skal kun skje på 
naturfagrommet. Gassbrennere blir oppbevart i låst skap og kun administreres av lærer. 
 
Selvantenning og eksplosjon: Naturfagslaboratorie, det skal settes inn ekstra skumapparat på 
naturfagrommet innen utgangen av april, av driftsoperatør. 
 
Naturlige fenomener: Det var lynnedslag i 2013, som slo ned i brannalarmanlegget og 
telefonsentralen. Da ble hele brannalarmanlegget skiftet. 
 
 
 
Avvik nr. 3: Besvares av rektor ved Husabø ungdomsskole som bruker 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Margit Åreskjold 
Bygg- og eiendomssjef 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 
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