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Kontroll til enhver tid
Som brannrådgiver må du forholde deg til en rekke forskrifter avhengig av byggeår og senere søknadspliktige 
ombygninger. Regelverket kan fremstå som lite oversiktlig og til dels uklart, noe som gjør at god rådgivning er  
svært viktig for oppdragsgiverne.

Probase har utviklet et digitalt prosjekteringsverktøy som skal gi deg bedre kontroll over hvilke branntekniske krav 
som til enhver tid gjelder for akkurat ditt prosjekt, enten om det er et brannkonsept/strategidokument eller om 
det er en brannteknisk statusrapport som skal utarbeides. Systemet gir rask oversikt over hvilke branntekniske 
krav som gjelder, uavhengig av om det er byggeforskriften av 1985 som skal legges til grunn, eller om det er 
nyere teknisk forskrift som skal benyttes. På eldre eiendommer med flere ombygginger, vil det i mange tilfeller 
være flere forskrifter som skal legges til grunn på samme eiendom, noe systemet hensyntar gjennom bruk av 
areal/område. 

Probase Rådgiver er også tilrettelagt for at du som rådgiver kan følge opp med årlige brannrevisjoner, slik at 
faktisk tilstand på bygget blir målt opp mot gjeldende brannkonsept eller -strategi. Dette vil sikre at bygget 
til enhver tid tilfredsstiller lovpålagte krav, samtidig som eier eller forvalter av bygget sikrer sine eiendeler og 
ivaretar liv og helse hos brukerne.

PROBASE Rådgiver er en bransjespesifikk modul for 
Brann- eller Forsikringsrådgivere, som gir rådgiveren 
det beste grunnlaget rett i hånden. Systemet gir rask, 
god og grundig oversikt som grunnlag for å utarbeide 
et fullgodt brannkonsept, brannstrategi eller korrekt 
forsikring. Modulen sparer rådgiveren for tid, samtidig 
som presisjonen i grunnlaget for videre brannkonsept 
eller -strategi øker.

I tillegg inneholder modulen verktøyet Advanced 
Reporting Tool, der rådgivere kan benytte sine 
egne maler for brannkonsept eller benytte de 
standardiserte malene som ligger i systemet. Disse 
malene vil automatisk bli utfylt med grunnlagsdata 
fra systemet, og arbeidet med utarbeidelse av 
konsept eller strategi vil bli ytterligere effektivisert og 
kvalitetssikret.

Modul for brann- eller 
forsikringsrådgivere

Lar deg utarbeide et fullgodt 
brannkonsept/brannstrategi

Inneholder verktøyet  
Advanced Reporting Tool

Effektivt og kvalitetssikkert  
arbeid under utarbeidelse
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