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SIKRE DINE INVESTERINGER 
Myndighetene har, gjennom ”Forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn”, stilt krav til 
dokumentasjon, kontroll og oppfølging av risiko 
tilknyttet brann. Probase skal ta vare på byggene 
og menneskene i dem. Våre digitale verktøy sørger 
for at du alltid har oversikt. Tryggere, enklere og 
raskere. Vi er en uavhengig aktør som hjelper 
byggherre, eiendomsutviklere og eiendomsbesitter 
med praktisk håndtering og rådgivning.

PROBASE Revisjon bidrar til at du enkelt oppfyller 
lovpålagte krav, sikrer dine eiendomsverdier og 
gjør oppfølging enkelt, målrettet og forutsigbart.
Som en del av din Brannrevisjon utføres en årlig 
befaring og oppfølging ute på din eiendom slik at 
våre rådgivere sikrer at du til enhver tid dekker 
kravet i alle forskrifter, myndighetskrav og interne 
rutiner.

VÅR BRANNREVISJON IDENTIFISERER STATUS KNYTTET TIL:

Personsikkerhet

Materiellsikkerhet

Økonomi og forutsigbarhet

Lovpålagte krav

Kontroll til enhver tid
Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie må du forholde deg til en rekke forskrifter og regulative krav 
knyttet til brann. Til tider kan disse fremstå som lite oversiktlige, noe som gjør god og presis rådgivning 
svært viktig.

Probase er et digitalt verktøy som gir deg som eier eller rådgiver rask oversikt over hvilke branntekniske 
krav som til enhver tid gjelder for akkurat ditt bygg eller prosjekt, 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.

Vi, eller våre samarbeidene rådgivere, kan gjennomføre en overordnet eiendomsrevisjon og foreslå innføring 
av innføre rutiner 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 du som eier eller forvalter 
av bygget sikrer dine eiendeler og ivaretar liv og helse hos brukerne.
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