
De beste brann- og 
byggetekniske løsningene

HOS OSS FÅR DU

WWW.TOTBRANN.NO

BRANNDOKUMENTASJON
Total brannsikring er totalleverandør av branntekniske rådgivnings-
tjenester, og utarbeider branndokumentasjon inkludert rømnings-
planer for ditt bygg og din virksomhet. Våre erfarne rådgivere 
sørger for komplett analyse og branndokumentasjon.

• Kontroll av utførelse 
• Brannkurs
• Rømningsplaner
• Befaring eksisterende bygg
• Risikovurdering

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER

• Brannprosjektering
• Branntegninger
• Analyser
• Branndokumentasjon
• Kontroll av prosjektering

TOTAL BRANNSIKRING har 
mer enn 20 års erfaring med 
prosjektering og utførelse av 
brannsikkerhet. 

Vi kartlegger, vurderer og plan-
legger tiltak for å bedre og sikre 
brannsikkerheten i nye og eldre 
bygninger. 

Total Brannsikring har sentral 
godkjenning for Prosjektering, 
og Kontroll av Prosjektering 
av Brannkonsept i høyeste 
tiltaksklasse.

Vår virksomhet strekker seg 
over hele landet, og vi viser 
vår mobilitet gjennom å følge 
våre kunder uansett hvor neste 
prosjekt settes i gang.

NØKKELPERSONELL

Bengt Slettli
Daglig leder, fagansvarlig 
Brannteknisk rådgiver

Mobil: 916 36 862
e-post:bengt@totbrann.no

Målfrid Nøstbakken
Brannteknisk rådgiver

Mobil: 458 63 728
e-post: maalfrid@totbrann.no

David Tran
Brannteknisk rådgiver

Mobil: 920 54 221
e-post: david@totbrann.no

Total brannsikring as

Postboks 1189, 9504 Alta
Tlf. 922 98 666
e-post: alta@totbrann.no

www.totbrann.no
Tiltaksklasse 3
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Det handler ikke bare om å gjøre de riktige valgene, men også om 
å prioritere i rett rekkefølge. For oss i Total brannsikring vil det all-
tid handle om å verne om sikkerheten til dine ansatte,  publikum, 
dine bygg og installasjoner - samt å bidra til en tilfredstillende 
økonomi i byggeprosjektet. Vår kompetanse - og ditt prosjekt - 
ivaretar vi best gjennom å komme tidlig inn i prosjekteringsfasen.

VÅRE VERDIER
Våre verdier gjenspeiles gjennom våre handlinger. Vi er til å stole 
på, og har høy troverdighet i markedet. Gjennom opparbeidet og 
dokumentert kunnskap gir vi deg de beste branntekniske rådene. 
Total brannsikring har virksomhet som strekker seg over hele 
landet, og vi følger kunden uansett hvor i Norge neste prosjekt 
igangsettes. Våre kunder skal føle seg trygg på at vi alltid leverer 
til avtalt tid & kvalitet.

VÅR ERFARING
Total brannsikring jobber ikke bare ut i fra teoretiske modeller. 
Gjennom lang erfaring kjenner vi til hvilke branntekniske løs-
ninger som er gjennomførbare i praksis. Ofte lander vi på alterna-
tive og spenstige løsninger som vil være kostnadsbesparende 
for deg. Vår tilstedeværelse i Nord-Norge har gitt oss en unik 
kompetanse på lokale forhold, og gjennom ulike prosjekt har 
vi etablert gode relasjoner opp mot de enkelte rådgivere, 
kommuner og brannvesen.

DIN TRYGGHET
Total brannsikring har mer enn 20 års erfaring med prosjektering, 
og har gjennom årene opparbeidet erfaring både i forhold til 
løsninger og produktvalg. Et kontinuerlig fokus på kompetanse-
utvikling gjør at vi alltid tilbyr markedsledende løsninger. Vi har 
en omfattende portefølje av prosjekter bak oss, og har solid 
erfaring og kunnskap i å utarbeide brannkonsept, branntegning 
og annen brannfaglig dokumentasjon. 

RØMNINGSPLAN
Her står du
You are here
Sie sind hier

Brannmelder
Fire Alarm
Rauchmelder

Brannslange
Fire Hose
Feuerwehrschlauch

Håndslokker
Fire Extinguisher
Feüerlöscher

Rømningsvei
Escape Route
Fluchtweg

Rømningsutgang
Emergency Exit
Notausgang

Overnattingsrom
Sleeping Room
Schlafzimmer

Utgang
Exit
Ausgang
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HØY KOMPETANSE
Total brannsikring har en omfattende kompetanse som gjør at 
vi er kvalifiserte til å foreta prosjektering og kontroll som kreves 
på kompliserte bygg i alle tiltaksklasser. For at du som kunde 
skal føle en utvidet trygghet for de valgene vi foreslår, bruker 
vi vår kompetanse innen brannkjemi og branndynamikk til å 
dokumentere dette gjennom datasimulering av brannforløp, 
rømningssimuleringer, analyser etc. Total brannsikring dokumen-
terer befaringer og produserer rapporter ved bruk av eget utviklet 
digitalt verktøy, noe som gir oss mulighet til effektivt å imple-
mentere bruk av bilder og beskrivelse av tiltak til utbedringer

TOTALLEVERANDØR AV BRANNTEKNISKE RÅDGIVNINGSTJENESTER
Total brannsikring gir deg muligheten til å samle alle dine brann-
tekniske tjenester hos èn leverandør. Dette gir deg åpenbare for-
deler i forhold til rasjonell utnyttelse av tid & ressurser. Vi bidrar i 
alle faser, og sørger for å prosjektere og utarbeide strategier som 
vi vet fungerer godt i praksis. Vi deltar i detaljprosjekteringen, og 
bistår med brann- og byggetekniske løsninger. 

Kontroll av brannteknisk utførelse, KUT-funksjon, skjer ved 
befaring på byggeplass og med bruk av effektive digitale verktøy.

REFERANSEPROSJEKT

Helse og omsorg
Kirkenes Sykehus
Kirkeparken Pleie og Omsorgssenter, 
Hammerfest
Harstad Sykehus
Hammerfest Sykehus
Omsorgsboliger Tana Bru

Skoler
Kirkenes Skole
Sulitjelma Skole
Høgskolen i Tromsø
Alta Videregående skole
Breilia Skole

Lufthavner
Alta Lufthavn
Bodø 330 Skvadronen
Kirkenes Lufthavn
Svalbard Lufthavn
Tromsø Lufthavn

Boligbygg
Workintoppen, Tromsø
Bodø Panorama
Tollevika Terrasse, Alta
Harstadhamn I og II Perlen
Kræmer Brygge Boliger, Tromsø
Granåsveien Boligområde, Alta

Barnehager
Sommarøy Barnehage, Tromsø
Froskedammen Barnehage, Tromsø
Breivikbotnen Barnehage, Hasvik
Kvitungen Barnehage, Tromsø
Hvalrossen Barnehage, Tromsø

Næringsbygg
JOPU Eiendom, Alta
Kræmer Brygge Næring, Tromsø
Coop sentrallager, Tromsø
SIVA Finnfjord
Central Atrium, Bodø

Hotell og Restaurant
Comfort Hotell Xpress, Tromsø
Thon Hotell Hammerfest
UNN Norsk Pasienthotell, Tromsø
Rica Nordkapp Hotellene
Svalbard Forskerhotell

Idrettsbygg
Svalbardhallen
BUL-huset
Finnmarkshallen
Vardø Flerbrukshus
Storhall Kirkenes

Kjøpesenter
Amfi Elverum
Amfi Domus, Orkanger
Bodø Storsenter
Langnes Handelspark, Tromsø
Bohus, Hammerfest
Fauske Handelspark

For komplett referanseliste, se 
www.totbrann.no/referanser

Total brannsikring har kompetansen til å ivareta deg gjennom alle faser 
av prosjektet. På denne måten bidrar vi til effektivt ressursbruk, og sikrer 
at prosjektet gjennomføres til avtalt tid & kvalitet.

Bruk

Bygging

Detaljprosjektering

Brann-
sikkerhets-
strategi

Dokumentasjon for:

Funksjonskrav

Ytelsesnivåer

Utførelse

Vedlikehold av      
brannsikkerhet

Rammebetingelser

Igangsettingstillatelse

Ferdigattest

Gjennom våre 
avanserte analyse-
verktøy er vi i stand 
til å simulere 
både brann- og 
rømningssituasjoner. 

Dette gir oss en 
unik mulighet å 
jobbe proaktivt.

Rømningsplaner er en del av vår 
leveranse. I arbeidet med å utvikle 
optimale løsninger bruker vi data-
simulering for å oppnå gode og sikre 
rømningsveier.
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