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Rapport etter tilsyn - GNR200/1888 - Strandtorget Kjøpesenter -
Strandpromenaden 85  
 
Strandtorget Kjøpesenter er et «særskilt brannobjekt», objekttype: A - Byggverk og områder 
hvor brann kan medføre tap av mange liv. A6- Salgslokale, kontrobygg o.l.  

Lillehammer Region brannvesen gjennomførte branntilsyn den 17.01.2023 i ovennevnte objekt. 
Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om 
brannforebygging § 18.  

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og 
forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften).   

 
Til stede ved tilsynet: 
For eier:                           Roy Hansen, eiendomssjef Scala eiendom 
                                                    Bjørn Tore Einarsveen, driftansvarlig Strandtorget 
                                                    Erik Skjellerud, sentersjef Strandtorget 
                                                    Christina Wold, eiendomansvarlig Scala eiendom 
                                                    Tore Nordahl, PID solution 
                                                    Emil Westrum, PID Solution 
 
For virksomhet/bruker:          Jan Karlsson , Clas Ohlson 
                                                    Hanne Lien , Kjøkken & Kaffe 
                                                    Eva Karlsen , Mester Grønn 
                                                    Camilla Helene Hansen , CC Mat 
 
For brannvesenet:     Branninspektør Mattias Andersson  
                                                    Branninspektør Thomas Rønningen 
 

 
 
 
 
 

Dato:     26.01.2023  
Vår ref.: matander 2023/71  
Arkivkode: DBRGB 200/1888  
Løpenum. KomTek: 2023/1  
Deres ref: 



Innledning 
Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider 
systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en 
helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og 
konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet. 
Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av: 

• At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende 
Lover og forskrifter om forebyggelse av brann 

• At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats 
• At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet 
• At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet 

 
Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om brannforebygging kan hentes ut på 
nettadressen: http://www.dsb.no   
Besøk gjerne også brannvesenets hjemmeside: http://www.lrbv.no 
 
Beskrivelse av objektet 
 
Strandtorget Kjøpesenter har forretningslokaler på 2 plan med bruksflate på ca. 26 600m2. 
Senteret har ca. 60 butikker innenfor bygningsmassen.  
Kjøpesenteret har egen innsatsgruppe som skal bistå ved uhell av forskjellig art.   
Strandtorget kjøpesenter bruker elektronisk branndokumentasjon og noe brannopplæring av 
ansatte skjer via et nettsted.      
Objektet har termografi kontroll hvert annet år.    
 
Av tekniske brannverntiltak har objektet brannalarmanlegg som er direkte tilknyttet 
brannvesenet, sprinkleranlegg (4 våtanlegg og 2 tørr anlegg), ledesystem, en kombinasjon av 
husbrannslanger og håndslokningsapparater og 17 stk. røykventilasjonsluker.   
 
Siden forrige tilsyn har det blitt gjort forandring i bygningsmassen og blant annet har 
virksomheter (butikker)flyttet ut eller bytt lokaler.  
Brannsentralen har også blitt flyttet, samt at det blitt gjort en fasade forandring med 
nyetablerte restauranter på vestsiden av byggverket. 
Det kommer også gjennomføres store forandring i bygningsmassen med start denne våren, som 
det planlegges til å bli ferdigstilt i slutten av dette året. 
 
 
Omfang 
Denne gang deltok virksomheter i første del av tilsynet.  
De ble det informert om forebyggende brannvern, lovverk som viser krav og ansvars-
fordelingen i et byggverk, generell brannsikkerhet, brannforebygning samt gjennomgang av 
viktigheten av utarbeidelse av risikovurderinger. 
Etter det ble gjennomgang med eierrepresentanter der tidligere tilsynsrapporter, 
internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og andre brannreleterte ting ble diskutert/ 
kontrollert.  
 
 

http://www.dsb.no/
http://www.lrbv.no/


 
Oppfølging etter siste gangs tilsyn 
Forrige ordinære branntilsyn ble avholdt: 10.01.2019.  Det ble registrert 6 avvik og 3 
anmerkninger.  
I tillegg ble det gjennomført et tema tilsyn 26.02.2021 med kontroll runde i byggverket uten at 
branndokumentasjon ble gjennomgått. Det ble da registrert 2 avvik.  
De avvik som ble avdekket under disse tilsyn er fulgt opp, utbedret og lukket. 
 
 
Definisjoner: 
Avvik:      
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Anmerkning:      
Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og 
sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
Kommentar: 
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet. 
Rapporten er kategorisert ut ifra ansvarsforhold: virksomhet/ bruker, eier og generelt. 
 
 
Følgende anmerkninger ble konstatert under tilsynet: 
 
Eiers ansvar: 
 
Anmerking 1  
Etter gjennomgang av den elektroniske branndokumentasjonen, mener tilsynet at det mangler 
noe brannvernopplæring av ansatte på kjøpesentret.  
En årsak til dette kan være at det brukes et annet system (brannbok) som tilsynet ikke har hatt 
tilgang til, men opplæring og dokumentasjon av virksomheter skal uansett intensifieres. 
Tilsynet mener videre at det er problematisk at det brukes 2 elektroniske brannbøker, og viser til 
eiers utsagn at PID Solution sitt system skal brukes fullt ut. 
 
 
Anmerking 2. 
Ved kontroll runde ble det oppdaget mange feilvarsler på branntablået.  
Driftsleder informerte om at det meste skal fungere uansett, men tilsynet mener at eier må 
sørge for at anlegget til alle tider er funksjonelt uten feilsignaler. 
  
 
Anmerking 3.  
 
Virksomheters ansvar/ butikker 
 
Virksomheter skal gjennomføre risikovurdering for brann. 
 



Eier av byggverket har rutiner for å sjekke opp risiko for sine leietakere, men alle virksomheter 
har et ansvar for å kartlegge og vurdere farer og problemer samt vurdere risikoen knyttet til 
brann sikkerheten.  
Noen større virksomheter har et eget system for vurdering av risiko, men alle virksomheter skal 
gjennomføre en vurdering. 
 
Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at vurdere risikoen for brann og 
gjennomføre brannforebyggende tiltak og handlingsplaner, samt opprettholde krav til rømning 
fra lokalet man har i sin virksomhet. 
En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. 
Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.  
 
Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 
 
Hva kan gå galt? 
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? 
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer? 
 
Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og 
tillitsvalgte. Eier og brannvesen kan bistå ved utarbeidelse av vurderingen. 
 
Mer info om risikovurdering finnes her: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/  
 
 
 
Andre forhold 
Brannvesenet ønsker å få tilsendt brannkonsept (prosjekt) fra eier på utbygning som snart skal 
ha byggestart. 
 
 
Oppsummering/avsluttende møte 
Under oppsummeringsmøtet ble intet avvik notert. 
Eier berømmes for sin forståelse av viktigheten av brannforebyggende arbeid. 
 
 
Tilbakemelding 
Tilsynet avdekket ikke avvik / merknader som gjør det nødvendig med tilbakemelding, jf. brann- 
og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd. 
 
 
Spørsmål vedrørende tilsynet rettes til branninspektør Mattias Andersson telefon 416 45 615 
eller epost mattias.andersson@lillehammer.kommune.no 

 
 
 
 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/


Med hilsen 
 

 
Mattias Andersson 

Branninspektør 
 

 
 
            Kåre Einar Skogsrud 
   Leder brannforebyggende avdeling 
 
 

 

Kopi: 

Bjørn Tore Einarsveen, Scala CC Strandtorget AS , Strandpromenaden 85, 2609 LILLEHAMMER 
Erik Skjellerud, Scala CC Strandtorget AS , Strandpromenaden 85, 2609 LILLEHAMMER 
Jan Karlsson , Clas Ohlson ,  Ukjent 
Hanne Lien , Kjøkken & Kaffe ,  Ukjent 
Marit Bjørnsletten , Home & Cottage ,  Ukjent 
Eva Karlsen , Mester Grønn ,  Ukjent 
Camilla Helene Hansen , CC Mat ,  Ukjent 
Christina Wold, Scala Eiendom,  Ukjent 
 

 

 


