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Pressemelding! 
 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) med initiativ til kvalitetsheving 
i byggebransjen! 
 
BFO har de siste årene jobbet målbevisst og konkret mot en ISO 9001-sertifisering av 
bedrifter som jobber med passiv brannsikring.  
Etter nærmere 3 års arbeid er to pilotbedrifter sertifisert, og bransjeløftet er i gang….. 
De to pilotbedriftene er Thermax AS og Lilleland AS, begge fra Rogaland. 
 
 
 
 
 
 
Initiativ og bakgrunn 
BFO er initiativtaker til en bransjestandard for passiv brannsikring. Formålet er å skape gode rammebetingelser 
for aktørene i bransjen, samt lage et hjelpemiddel for oppdragsgivere til å oppnå tilfredsstillende kvalitet og 
sikkerhet mot brann. 
I en bransje med til tider vanskelige og ujevne konkurransevilkår, ønsket flere bedrifter å lage en felles mal for 
hva som forventes av en utførende bedrift innen passiv brannsikring. 
BFO som interesseorganisasjon for flere bedrifter i bransjen, var en naturlig initiativtaker for dette arbeidet. 
 
 
Prosessen 
Arbeidet startet tidlig i 2012 i form av et felles møte hvor en stor del av bransjen var samlet. Møtet resulterte i 
en komite som skulle utarbeide en bransjestandard.  
Komiteen har bestått av leder Karl Magnor Lilleland (Lilleland AS), Hans Lien (Brann- og Sikkerhetsforum AS), 
Morten Ameln (Firesafe AS), Henrik Tenvik (Brannstopp Norge AS), Per Ulvdalen (Byggimpuls AS), Hugo Haug 
(Omsorgsbygg Oslo KF), Arvid Solli (COWI AS) og Eivind Moen (BFO). 
 
Etter nærmere to års komitearbeid frem mot et normert dokument ble det etter en bred høringsrunde i 
bransjen enighet om en bransjestandard som gjelder for produktområdet passiv brannsikring. Denne er 
utformet i henhold til NS-ISO 9001:2008. Standardens generelle produkt- og ressurskrav og bransjestandarden 
skal komplettere den internasjonale standarden og, sammen med den, fungere som et samlet normativt 
dokument for leverandører av passiv brannsikring til bruk for bedriftsinterne formål, sertifisering eller i 
kontraktsmessig sammenheng.  
Bransjestandarden er nå ferdig og tilpasset den internasjonale NS-EN ISO 9001:2008. 
 
 

Vi inviterer til pressekonferanse, kaffe og bløtkake i forbindelse med overrekkelse 
av sertifikatene i Fornebuveien 37 på Lysaker, onsdag 17. juni klokken 14.30.  
Velkommen!   (S.U.) 
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Kvalitetsheving 
Bransjestandarden vil kunne være en utmerket måte å dokumentere kunnskap og kvalitet, samt gjøre det 
enklere for byggherre eller entreprenør å beskrive ønsket kvalitet. For bransjen vil en også kunne oppnå like og 
bedre konkurransevilkår. 
Vårt mål er også at bransjestandarden får legitimitet og aksept i bransjen slik at flest mulig medlemsbedrifter 
(og andre) kan utvikle og implementere systemer for kvalitetsstyring i henhold til de samlede normative 
kravene. På den måten er vi sikre på at nivået i bransjen heves. 
 
 
Sertifisering 
Sertifisering av systemer for kvalitetsstyring i henhold til NS-ISO 9001:2008, blir utført av akkrediterte 
sertifiseringsorganer. Akkreditering er en offisiell ordning som innebærer at sertifiseringsorganenes virksomhet 
blir vurdert og overvåket av et akkrediteringsorgan som i Norge er Norsk Akkreditering. Akkreditert sertifisering 
er verdensomfattende, dvs. at sertifikatene har gyldighet i alle land med en nasjonal offentlig 
akkrediteringsordning. 
Sertifiseringsorganer som tilbyr systemsertifisering, er vurdert for hver enkelt bransje og kan bare utstede 
akkrediterte sertifikater i de bransjene hvor de har dokumentert kompetanse. Det betyr at 
sertifiseringsorganene, i tillegg til revisjons- og systemkompetanse, skal ha kunnskap om vår bransje og 
bransjens produkter og prosesser. 
BFO har inngått et samarbeid med Norsk Sertifisering AS om sertifiseringsordningen. 
 
 
Hva er passiv brannsikring? 
Passiv brannsikring er bygningskonstruksjoner eller -tiltak som reduserer konsekvensen av brann, og som ikke 
må aktiveres manuelt eller automatisk når brann oppstår. Det kan også sies med andre ord; et teknisk tiltak som 
skal ha en dimensjonert funksjon for å bevare bæreevne, danne barriere eller hindre spredning av brann eller 
røyk. Eksempler på dette er tetting av rørgjennomføringer (el- eller vannrør), montering av branndører, tetting 
rundt vinduer og dører, eller brannmaling/-beskyttelse av tre- og stålkonstruksjoner. 
 
 
Opplæring og sertifisering av montører. 
Det finnes ikke noen offentlig godkjent fagutdannelse for den som utfører passiv brannsikring. 
BFO ønsker derfor å tilby montører en opplæring og faglig kompetanseheving gjennom å innføre en sertifisering 
hvor det faglige nivået legges helt opp mot andre offentlig godkjente fagutdannelser. Vi håper at denne 
sertifiseringsordningen på sikt kan medvirke til etableringen av en offentlig godkjent fagutdannelse innen dette 
fagområdet. 
Opplæringen er iverksatt, og det kommer mere informasjon om dette i løpet av høsten. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Brannfaglig Fellesorganisasjon 
 
 

       
Håkon Winterseth, styreleder    Eivind Moen, administrasjonsleder  
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