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Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brann og redningsenheter 
og forsikringsnæringen i Norge. Formålet er å begrense følgeskader etter 
brann og vannskader samt andre hendelser.

RvR- tjenesten ledes og finansieres av Finans norge gjennom selskapet Fno 
skadedrift Restverdiredning (RvR). RvR-tjenesten er en ikke lovpålagt oppgave, 
men grenser inn mot primæroppgavene til brann- og redningstjenesten. 

Målsettingen er å redde verdier for forsikringstakerne 
og skadeforsikringsselskapene.
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RvR-samarbeidet mellom brannvesenene og forsikringsselskapene er 
et godt eksempel på hvordan privat og offentlig samarbeid kan drives og 
utvikles. Med brannvesenenes lokale plassering og praktiske handlekraft 
der skadene skjer når de skjer, og forsikringsselskapenes behov for å 
ivareta skadelidtes og egne økonomiske interesser, supplerer de to partene 
hverandre i RvR-arbeidet. tjenesten utføreres på lik linje for privatkunder 
og næringslivskunder, men med ett unntak. Forsikrede og uforsikrede 
privatkunder får alle nødvendig RvR-bistand i førsteinnsatsen mens det for 
uforsikrede næringslivskunder vil brannvesenet normalt etterspørre beta-
lingsgaranti før igangsetting av arbeidet. etter førsteinnsatsen er utført vil 
imidlertid arbeidet avsluttes for uforsikrede privatkunder om de ikke selv gir 
en bekreftelse på at de vil dekke kostnadene.

Målsettingen er å redde verdier for forsikringstakerne og skadeforsikrings-
selskapene. i et samfunnsøkonomisk perspektiv er målet å redde verdier, 
men det er et faktum at ofte betyr det mye for hver enkelt at personlige 
eiendeler og verdier blir reddet i forbindelse med en skade.

RVR er skadereduserende tiltak i praksis og har som mål å:
• arbeide for å redusere skadekostnadene for alle typer eiendommer
• Utføre nødvendige arbeider for å hindre videre skadeutvikling
•	 overlevere videre håndtering av skadetilfellet til eier og/eller 
 forsikringsselskap
• eventuelt å fortsette RvR-arbeidet i samarbeid med eier, 
 forsikringsselskap og skadesaneringsselskap

ved rask og riktig innsats fra RvR vil store verdier kunne berges. tidlig innsats 
gir altså stor gevinst. det er derfor svært viktig at RvR blir varslet så raskt 
som mulig når en skade oppstår.



7restverdiredning håndbok

GEnERElT oM RVR-ARBEidET
et hvert branntilfelle forårsaker fysiske ødeleggelser. samtidig kan det 
ved de fleste branner høstes stor økonomisk gevinst ved å redde utstyr og 
inventar som er fysisk uskadet, men som eksempelvis er utsatt for korrosjon 
etter eksponering av branngasser eller slokkemidler.

erfaringer har vist at det økonomiske tapet kan reduseres betydelig gjennom 
effektiv sanering derfor må sanering igangsettes så tidlig mulig.

de byråkratiske utfordringene ville imidlertid bli uhåndterlige dersom de 19 
brannvesenene skulle inngå driftsavtaler med hvert enkelt forsikringssel-
skap og forholde seg til selskapene enkeltvis i hvert enkelt oppdrag. derfor 
har Finans norge en helt nødvendig koordinatorrolle. 

Restverdiredning har inngått en samarbeidsavtale med 19 brannvesen 
spredt rundt i hele landet om at de skal være vertsbrannvesen for RvR.  
et vertsbrannvesen har da påtatt seg også å rykke ut for å bistå nabobrann-
vesenene i eget distrikt, dette varierer fra ca 15 til 23 brannvesen. i tillegg er 
det etablert 4 satellittenheter som utfører RvR-oppdrag i egen kommune/
distrikt. (se egen oversikt)

Ved praktisk talt alle branner oppstår det følgeskader av ulik art
• direkte brannskader
• varmeskader, dvs. deformasjoner på grunn av høy temperatur
• Røyk- og sotskader
• Luktskader på grunn av røyklukt
• vannskader på grunn av overflødig slokkevann og brudd på vannledning 
 og dermed fuktskader i bygningskonstruksjonen
• korrosjonskader på grunn av brann i plast
• driftstans
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REKViRERinG
RVR-bilen kan rekvireres kostnadsfritt av:
• Fagleder brann 
• nabobrannvesen
• Forsikringsselskap
• skadelidte
• Politi

hvem skal varsles?
• eier eller representant for eier uansett forsikringsforhold
•	 Forsikringsselskapet som ”har” skaden, varsles alltid

dersom RvR-arbeidet antas å vare mer enn fire timer, eller dersom skadesa-
neringsfirmaet bør overta håndteringen av skaden, skal dette alltid avklares 
med forsikringsselskapet (bakvakt). dersom det ikke oppnås kontakt med 
forsikringsselskapet, foretar RvR-leder nødvendige avklaringer.

når RVR er tilkalt er RVR-leder å regne som representant for 
forsikringsselskapene og kan:
• igangsette RvR-arbeid på all type eiendom i en akuttfase, uansett 
 forsikringsforhold, for å hindre videre skadeutvikling
• Rekvirere skadesaneringsfirma hvis det ikke oppnås kontakt med 
 forsikringsselskap/eier/kontaktperson for eiendommen, eller alternativt 
 følge gjeldende lokale avtaler mellom brannetaten og forsikringsselskapene

dekning av kostnader
brann og redning i skadekommunen benytter eget personell ved innsatsen 
med støtte fra RvR-bilen. Personellstyrken bestemmes i samarbeid mellom 
RvR-leder og vakthavende befal ut fra skadens omfang. brann og redning 
vil få dekket sine utlegg etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt av 
Fagstyre for RvR.

ved behov for hjelp på et skadested kan leder på RvR-bilen anmode om 
(eller rekvirere) hjelp fra lokal brann og redning. RvR-arbeid som lokal 
brann og redning har startet før RvR-bilen er ankommet, meldes til 
RvR-leder. de får da dekket timene av RvR sentralt etter fastsatte satser.

ved innsats i andre kommuner bemannes RvR-bilen alltid med minst to 
personer.
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MedleMsselskapeR TeleFoN VakTTeleFoN

aCe european group limited 
(skadeavdeling) 23 31 54 40/ +46 86 92 54 87 

aig europe Limited 22 00 20 80 

aioi insurance Company of europe Ltd 02165 02165

Cardif skadeforsikring 800 41 010 

Codan Forsikring 06300 

dnb skadeforsikring as 04818 04818

eika forsikring as (eika gruppen as) 62 55 07 77 03850

Frende skadeforsikring as 03600 03600 

gjensidige forsikring asa 03100 03100

if skadeforsikring  02400 02400

industriforsikring as (Hydro- sentralbord) 22 53 81 00 

inter Hannover (virke Forsikring) 67 55 25 00 

Jernbanepersonalets Forsikring 
gjensidig 815 59 115

kLP skadeforsikring as 05554 0554

kniF trygghet forsikring as
alle skader meldes direkte til Crawford & Company 
norway as (blir satt direkte over til nokas)

23 68 39 00 67 55 25 00

Landbruksforsikring as
alle skader meldes direkte til Crawford & Company 
norway as (blir satt direkte over til nokas)

05263 67 55 25 00
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MedleMsselskapeR TeleFoN VakTTeleFoN

Møretrygd gjensidig Forsikring  70 10 12 50 70 10 12 50

neMi forsikring as
Utenfor ordinær åpningstid, c/o van ameyde 02341 02341

norsk Hussopp Forsikring gjensidig 22 28 31 50 

obos skadeforsikring as 22 86 55 oo 22 86 59 30

oslo Forsikring
Crawford & Company norway as 81535007 67 55 25 00

Protector Forsikring asa  24 13 18 88  24 13 18 88

scandinavian insurance group 
vardia Forsikring +46 850112150 08145

skogbrand Forsikringsselskap 
gjensidig 23 35 65 00

sparebank1 skadeforsikring as 02300 02300

storebrand Forsikring as 08880 (valg 2) 08880

telenor Forsikring as 67 89 00 00

troll Forsikring as 02136 02136

tryg Forsikring 4040 4040

Unison Forsikring as  03130  03130 

W.R. berkley insurance norway
næringsliv (non marine only) 23 27 24 60
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1. Altaregionen
alta, Hammerfest, Hasvik, karasjok, kautokeino, kvalsund, kvænangen, 
Lebesby, Loppa, Måsøy, nordkapp, nordreisa, Porsanger.

2. Bergenregionen
askøy, austevoll, austerheim, bergen, Fedje, Fjell, Fusa, granvin, kvam, 
Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, os, osterøy, Radøy, samnanger, sund, 
tysnes, vaksdal, voss, Øygarden.

3. Bodøregionen
beiarn, bodø, Fauske, gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, saltdal, steigen, 
sørfold, tysfjord, værøy.

4. Fredrikstadregionen
aremark, askim, eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, 
Rakkestad, Rygge, Råde, sarpsborg, skiptvedt, spydeberg, trøgstad, våler.

5. hamarregionen
alvdal, eidskog, elverum, engerdal, Folldal, grue, Hamar, kongsvinger, 
Løten, nord-odal, os, Rendalen, Ringsaker, stange, stor-elvdal, sør-odal, 
tolga, trysil, tynset, våler, åmot, åsnes.

6. harstadregionen
andøy, ballangen, bjarkøy, bø, evenes, Flakstad, gratangen, Hadsel, 
Harstad, ibestad, kvæfjord, Lavangen, Lødingen, Moskenes, narvik salan-
gen, skånland, sortland, tjeldsund, tysfjord, vestvågøy, vågan, Øksnes.

7. haugesundregionen
bokn, bømlo, etne, Fitjar, Haugesund, karmøy, kvinnherad, odda, sauda, 
stord, suldal, sveio, tysvær, Ullensvang, Utsira, vindafjord, Ølen.

8. Kongsbergregionen
drammen, Flesberg, Hjartdal, kongsberg, krødsherad, Lier, Modum, nedre 
eiker, nore og Uvdal, notodden, Rollag, sande, sigdal, svelvik, tinn, Øvre eiker.

9. Kristiansandregionen
arendal, audnedal, birkenes, bygland, bykle, evje og Hornes, Farsund, Fle-
kkefjord, Froland, grimstad, Hægebostad, iveland, kristiansand, kvinesdal, 
Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, sogndal, søgne, tvede-
strand, valle, vegårshei, vennesla, åmli, åseral.

10. lillehammerregionen
dovre, etnedal, gausdal, gjøvik, Lesja, Lillehammer, Lom, nord-aurdal, 
nord-Fron, nordre Land, Ringebu, sel, skjåk, søndre Land, sør-aurdal, sør-
Fron, vang, vestre slidre, vestre toten, vågå, Østre toten, Øyer, Øystre slidre.
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11. Molderegionen
aukra, averøy, eide, Frei, Fræna, gjemnes, Halsa, kristiansund, Midsund, 
Molde, nesset, Rauma, sandøy, sunndal, surnadal, tingvoll.
 
12. osloregionenen
asker, aurskog/Høland, bærum, eidsvoll, enebakk, Fet, Frogn, gjerdrum, 
gran, Hole, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Lunner, Lørenskog, nannestad, neso-
dden, nes, nittedal, oppegård, oslo, Ringerike, Rælingen, Rømskog, Røyken, 
skedsmo, ski, sørum, Ullensaker, vestby, ås.
Følgende brannvesen er satt opp med egne selvstendige satellitteneheter:
12.1 asker og bærum
12.2 nedre Romerike
12.3 nordre Follo
12.4 Øvre Romerike

13. Ranaregionen
alstahaug, brønnøy, dønna, grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, 
Lurøy, nesna, Rana, Rødøy, sømna, træna, vefsn, vega, vevelstad.

14. Sandefjordregionen
andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik, nøtterøy, Re, sandefjord, 
stokke, tjøme, tønsberg.

15. Skienregionen
bamle, bø, drangedal, Fyresdal, gjerstad, kviteseid, kragerø, nissedal, 
nome, Porsgrunn, Risør, sauherad, seljord, siljan, skien, tokke, vinje.

16. Stavangerregionen
bjerkreim, eigersund, Finnøy, Forsand, gjesdal, Hjelmeland, Hå, klepp, kvitsøy, 
Lund, Randaberg, Rennesøy, sandnes, sirdal, sokndal, sola, stavanger, 
strand, time.

17. Tromsøregionen
balsfjord, bardu, berg, dyrøy, karlsøy, kåfjord, Lenvik, Lyngen, Målselv, 
skjervøy, storfjord, sørreisa, torsken, tranøy, tromsø.

18. Trondheimregionen
agdenes, aure, Frosta, Hemne, Holtålen, inderøy, klæbu, Leksvik, Levanger, 
Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre gauldal, Mosvik, oppdal, orkdal, 
Rennebu, Rindal, Rissa, Røros, selbu, skaun, snillfjord, steinkjer, stjørdal, 
trondheim, tydal, verdal, verran.

19. Ålesundregionen
giske, Haram, Hareid, Herøy, norddal, sande, skodje, stordal, stranda, sula, 
sykkylven, Ulstein, vanylven, vestnes, volda, Ørskog, Ørsta, ålesund.
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etablér snarets mulig kontakt med eier eller 
representant for denne og informer om:
• Hvem du er
• Hvor du kommer fra
• Hvorfor du er der
• Hva du skal gjøre
• Hvorfor du skal gjøre det

Tips ved brannskader
• Røykventilasjon
• Hold dører til uskadde områder lukket
• Legg gangmatter på kostbare teppegulv
• dekk inventar med plast
• ikke ta på sotet inventar som møbler m.m. 
 (trehvite møbler, ta på undersiden)
• Fjern brannskadde gjenstander
•	 samarbeid med politiet
• Fjern slokkevann
• sett avstandsklosser under møbler
• Løse tepper henges ut
• ved behov eller mistanke, foreta kloridmålinger
• sikre bygningen 
• tett knuste vinduer, tak osv.
• koble strøm til frysebokser og lignende
•	 iverksett røykventilasjon, undertrykksventilasjon 
•	 Luftavfukting, sett inn avfuktere
• notér navn på berørte parter, forsikringsselskap, osv.
•	 samarbeid med skadelidte
•	 ved behov eller usikkerhet, ta kontakt med forsikringsselskapet
• Hvis forsikringsselskap har gitt tillatelse, ta kontakt med skadesanering
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RVR-bilene inneholder følgende utstyr
• Røykgassvifter, store og små 
• Lensepumper, store og små
• vannsugere med lensepumper
• tørrluftsaggregat
• transportable el-aggregater
• belysningsmateriell
• elektrisk sirkelsag og drill
• stor slagboremaskin
• vinkelsliper/kappeskive
•	 stillas/stige
• kjemikalier mot korrosjonskader
• oppsamlingskar for vann

Foruten dette utstyret finnes diverse håndverktøy, skuffer/spader, elektriske 
kabler/overganger, plast/presenninger for tildekking, slanger, tørkemidler 
for fuktighet, diverse verneutstyr osv.

Utstyret i RvR-bilene er dublert slik at to skader kan behandles samtidig. 
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• Redd unna utstyr som står i faresonen slik at skader unngås
• slå av spenningstilførselen (også backup-system)
• ventiler ut røyken. Røyken må ikke ventileres gjennom områder 
 hvor den kan gjøre skade på annet utstyr
•	 Fjern slokkevann
•	 Utstyr som ikke er flyttbart må tildekkes med plast
•	 bruk ikke korrosjonsbeskyttende oljer
• ved saltvannskader kan det være aktuelt å skylle utstyret med 
 ferskvann før avfuktingen starter
• Maskiner som ”bare” er våte og ikke utsatt for korrosjonsangrep, 
 skal ikke tørkes, men bare pakkes inn
•	 konservér skadet utstyr på en slik måte at skaden ikke forverres
• Rommet holdes varmt og tørt
• Mål klorider
• senk eventuelt luftfuktigheten til 30-35 % rf.

Spesielt om skader på harddisker m.m.
Mulighetene for rekonstruksjon av data ved skade på harddisker, er store. 

For å sikre best mulig resultat, er det viktig at følgende ivaretas
•	 slå av spenningstilførsel på datamaskinen
• start aldri opp maskinen igjen for å prøve å redde data. 
 sannsynligheten for å ødelegge dataene fullstendig er meget stor
• beskytt harddisken mot slag og støt
•	 Unngå bevegelse i diskmekanikken
•	 bruk ikke vannfortrengende og korrosjonsbeskyttende oljer

Maskiner
Maskiner, herunder verktøy, råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer, er den 
kategori teknisk utstyr som er mest følsom for sot, vann og ikke minst 
klorider. det skyldes at metaller begynner å korrodere ved høy luftfuktighet, 
og korrosjonen vil akselerere dersom klorider er til stede. store verdier kan 
gå tapt dersom førstehjelpstiltak ikke iverksettes raskt. ved stort sett alle 
branner utvikles klorider.
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Behandling av rustfast stål
Rustfast stål (rustfritt) ruster også når det er klorider, salter og vann, og det 
ikke er tilgang på oksygen.
 
• spyl umiddelbart av med rent vann og såpe (Zalo), dette kan hindre 
 at det ruster 
• bruk aLdRi penetrerende oljer (LPs, 565 osv.) ved skader på rustfaste 
 flater. da vil oljen hindre tilgangen på oksygen og stålet vil ruste under 
 oljen
• vær oppmerksom på gjenstander som ikke er av rustfast stål, i tillegg må  
 settes under tørking (avfukting) eller at det brukes penetrerende olje 
• ved brannskader må en prøve å få fjernet mest mulig av soten

i matvareindustrien vil et rustangrep føre til store og kostbare utskiftninger 
på de rustskadede delene. dette fordi bakterier henger seg opp i de porøse 
overflatene og det spres bakterier til matvarene i produskjenonen.
 
ved næringsmiddelindustri, hvor det blant annet, foredles salt sild, spyles 
alle benker med ferskt vann og såper etter arbeidstid og de vil være like 
blankt neste arbeidsdag.

ekseMpel:
Hvis du reiser på ferie og lar en kopp stå i en oppvaskkum av rustfritt stål, 
vil du se når du kommer tilbake etter noen dager, en det rustrød ring under 
koppen. dette kaller vi brunsalt og det er begynnelse til et rust angrep.
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Skader på teknisk utstyr
• slå av eventuell strømtilførsel
• Fjern slokkevann fra maskinene og lokalet generelt
• når det er praktisk mulig, bring flyttbare enheter til rene, tørre omgivelser
• Fjern sot, brannrester, vann osv. fra ubeskyttede metalloverflater
• Påfør eventuelt korrosjonsbeskyttende/vannfortrengende oljer 
 nB! aldri på datamaskiner eller rustfritt stål
• Lag plasttelt og tilfør varme eller tørr luft
• senk luftfuktigheten til 30- 35 % rf.

BRUK AV ViFTER

ved brann- og røykgasskade: bruk alltid vifte for å fjerne lukt og gass. 
sett gjerne igjen viften. Husk å tette til åpninger i rommet hvor du har satt 
inn vifta.n i døra/vinduet rundt viften!

det er minst røykgasser ved gulvet. det kan derfor være en fordel å sette 
viften litt opp fra gulvet.

Husk å tette til åpningen i døra/vinduet rundt viften!

Følgende retningslinjer bør følges ved røykventilering med røykgassvifter
• ventiler alltid etter brann
• den sikreste måten å kontrollere luftstrømmen på, er ved 
 undertrykksventilering
• sett viften i røykfylt område med engangsslange på
• La slangen gå 4-5 meter utenfor huset
• kontroller luftstrømmen i rommet  for å sikre hurtig bevegelse i 
 luftstrømmene. en må imidlertid være sikker på at det kommer inn 
 like mye luft som det suges ut
• ved overtrykksventilering må utluftsåpningen være større enn 
 innluftsåpningen
• kontroller at luftstrømmen går slik en har tenkt. Flytt eventuelt viften  
 eller juster ved å åpne eller lukke dører/vinduer
• i store og høye rom/bygg benyttes flere vifter. Én av viftene benyttes til 
 å sette røyk under taket i bevegelse
• La viften gå lengst mulig for å fjerne partikler og lukt. (Minst to timer)

NB!  Husk faren for frost om vinteren!
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SToR ViFTE

Ved start
•	 kontroller at ingen løse gjenstander kan bli sugd inn i viften 
 Flytt bort løse ting, gardiner, duker osv.
• ved røykventilering, husk undertrykk i det røykfylte rommet. 
 Plasser viften inne i rommet som skal ventileres, og trekk plastpølsen 
 ut av rommet
• sjekk omdreiningsretningen på den store viften den kan snus med vender 
 på bryterpanelet. start så viften med stjernebryter til den roterer. 
 vri så videre til trekantmerket

hvis den ikke starter
• kontroller sikring
• kontroller at det er strøm
• kontroller kontakter og ledning

Utluftkanalen må trekkes godt ut av dør- eller vindusåpningen.
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SloKKEPUlVER 

hva kan og bør gjøres med pulverskadet utstyr?
den vanligste og mest ”lettvinte“ metoden, er å støvsuge de forurensede 
enhetene. ved nærmere undersøkelse vil man imidlertid se at alt pulveret 
ikke er fjernet. en del ligger fremdeles igjen på overflater og i det naturlige 
belegget man finner på alle typer utstyr som står i atmosfærisk luft. det 
vil også ligge pulver igjen i små sprekker og hull på overflaten. det er nok 
dessverre mange som smertelig har fått erfare at den ”kjappe og lettvinte“ 
metoden ikke har vært tilstrekkelig!

For at pulverskadet teknisk utstyr skal bibeholde normal levetid og drifts-
sikkerhet, kreves som regel en kvalifisert og profesjonell rensing utført av 
erfarne teknikere. seriøse renoveringsselskap har utviklet effektive metoder 
for rensing av pulverskadet teknisk utstyr.

• slå straks av strømtilførselen til ømfintlig utstyr for å redusere faren 
 for diskkrasj og lignende
• Unngå å bruke utstyr som er dekket med pulver. Pulver kan føre 
 til overoppheting
• det forurensede rommet stenges av. dører og nøkkelhull tapes igjen
• Hvis det er helt nødvendig med bruk av utstyret før sanering, støvsug 
 området og skift luftfilteret. begrens smitte til uskadede rom ved at 
 forurenset utstyr bæres gjennom ”rene rom”
• Hvis dette ikke kan gjøres, pakk inn i plast og bær ut
•	 ventiler det skadede rommet med vifte ut i fri luft. 
 nB! Pass på at pulveret blir ledet bort fra utstyr som ikke er skadet
• Hold området tørt 
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VAnn- oG FUKTSKAdER
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Vann- og fuktskader etter brann eller ”rene“ vannskader krever hurtig 
behandling for at skadeomfanget skal kunne begrenses mest mulig.

tidligere medførte slike skadehendelser at gulv, tak og vegger måtte brytes 
opp for å utbedre skaden. Men i dag har skadesaneringsfirmaene forenklet 
dette arbeidet betydelig ved bruk av tørrluftsaggregater. i de fleste tilfeller er 
det nok med små inngrep for å få tørkeprosessen i gang.

ved varmtvannskader er det enda viktigere å få startet tørkingen hurtig fordi 
dampen kan trenge inn i bygningskonstruksjonen.

NB!   Ved uhemmet bruk av varmluft til tørking, må man være oppmerksom 
på at høyt damptrykk kan skade bygningen.

Tips ved vannskader:
•	 stopp lekkasjen
• vær særlig oppmerksom ved utstrømning av varmt vann
• Pump ut vannet med egnet utstyr
• Legg gangmatter på kostbare teppegulv
• dekk til inventar som er utsatt for takdrypp
•	 Løse tepper henges ut
• avstandsklosser settes under møbler
• Hvis det må bores hull, så velg den plassen som gir best effektivitet og 
 som gjør minst skade. bor ikke hull i gulv
•	 kontroller at det ikke er overledning i el-anlegget. ved tvil, ta ut 
 sikringer. kontakt eventuelt elektriker
• sørg eventuelt for strøm til frysebokser og lignende
• Monter luftavfukter hvis nødvendig, men ikke ved kloakkskader
•	 noter navn på berørte parter, forsikringsselskap etc.
• innled samarbeid med skadelidte
• ta eventuelt kontakt med forsikringsselskap
• Hvis forsikringsselskap har gitt tillatelse, ta kontakt med 
 skadesanering
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PRoSEdYRE FoR BEhAndlinG AV VAnnSKAdER

det er flere typer vannskader, og disse bør behandles på forskjellig måte
• kaldt vann
• varmt vann
•	slokkevann
•	kloakk (prosedyre ved rengjøring etter kloakkarbeider)
• Forurenset vann (flomvann, slam)
• sjøvann (flom)

VAnnSKAdE, KAldT VAnn
• stopp lekkasjen
• Fjern vannet, og sett inn tørker
• stikk hull i strie-eller nedforet tak, og led bort vannet
•	kloss opp møbler osv.
• Løsne gulvlister
• Led bort eller samle opp dryppvann
• vær oppmerksom på instrumenter, spesielt treblåsere
• vannskadet parkett, kontakt spesialister
•	skal det tørkes, tørk langsomt og ikke under 35% - 40 % rf.
• bilder og antikviteter, se eget kapittel.

VAnnSKAdE, VARMT VAnn
• steng av og fjern vannet raskest mulig
• varmt vann trenger hurtigere og dypere inn i materialer enn kaldt vann
•	Utlufting av fuktig luft og damp
• sett inn avfukter (tørker), løsne gulvlister og fjern tepper m.m.
•	Flytt til tørt miljø, og kloss opp møbler osv.
• Led bort eller samle opp drypp
• vær oppmerksom på instrumenter og parkett

Vær oppmerksom på faren for at sopp kan være i utvikling. 
Risikoen er stor hvis skaden er gammel (24 timer eller mer).

ved varmtvannskader er det meget viktig å komme raskt i gang med skade-
begrensende arbeid. det er fordi det varme vannet åpner porene i materialene 
og trenger hurtigere og dypere ned i materialene og gjør at saneringsarbeidet 
kan bli vanskeligere. skadene vil bli dramatiske. det bør ventileres med 
vifter før man setter i gang tørking.
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Hytte med varmtvannskade
Hytta var uten tilsyn i fem dager, og skaden skyldtes en shellkupling som 
var glidd ut under vasken og det sto en stråle varmt vann ut i rommet fra en 
hurtigvarmet varmtvannsbereder. Hytta var helt dekket av sopp innvendig og 
delvis utvendig og måtte rives ned helt til stenderverket.

VAnnSKAdE, SloKKEVAnn
• Led bort slokkevannet med plast og vannrenner
• samle opp det som ikke kan ledes bort
• sug opp vann som ligger på gulv og tepper
•	 bruk sil for å unngå å få sot i el-pumper og vannsugere
•	 steng av vannet (hovedkran) hvis huset ikke er bebodd
•	 stikk hull i strietak. Led vannet bort eller opp i kar og pump det bort
•	 ved suging av tepper, kan det hende at vannsugeren blir full av skum,   
 på grunn av såpe i teppene. dette forhindres ved å ha en neve grønnsåpe 
 i beholderen på vannsugeren eller en kan bruke antiskum
 (skumdempende middel).
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VAnnSKAdE, SjØVAnn
• Fjern sjøvannet
• spyl med ferskt vann og sug dette opp
•	sett inn tørker
• beskytt ting som kan korrodere med penetrerende olje. (grovere ting)
•	Hvis ikke strømmen er gått, gjør maskiner og datautstyr strømløse   
• nb! data og lignende kan ha backup-system
• vær oppmerksom på fare for elektrisk støt på grunn av saltvann

kontakt energiverk for kontroll av el-nett samt forsikringsselskap og 
eventuelt saneringsfirma

VAnnSKAdE, KloAKK 
• vurder umiddelbart å tilkalle kommunal slamvogn for å få 
 fjernet kloakken
•	åpne avløpet, detter avgjørende for å hindre at skaden ikke 
 straks gjenoppstår
• spyl rommet som har vært forurenset og pump ut det forurensede vannet

•  det skal ikke settes inn tørker ved kloakkskader da bakteriene ligger 
 inne i betongen og trevirket og vil ved temperaturstigning kunne føre
 til lukt og smittefare.

•	kontakt forsikringsselskap og saneringsselskap. de vil sprøyte på stoff 
 for å drepe bakterier, slik at rommet kan tørkes. Resultatet blir bedre 
 og det gjør jobben lettere for dem.

VAnnSKAdE, FoRUREnSET VAnn, FloM
behandles som kloakk, men her kan man vurdere om det skal tørkes. 
konferer med saneringsfirma. ved tvil tørkes det ikke.

Vurdering
Hvor kommer vannet fra?
Hvilket område har det rent gjennom? (gjødslet mark osv.)
Har det kommet gjennom sluker og kloakk/overvannsledninger?

Forsiktighetsregler
• bruk alltid gummihanske
• støvler og regntøy
• beskytt ansiktet med vernebriller, visir og maske (filtertype bH)
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etter utført jobb skal alt utstyr som har vært i kontakt med forurenset 
vann vaskes grundig. 

Rengjøringsprosedyre for slanger
• vaskes i klor/vann-oppløsning
• Fyll slangene med kloroppløsningen slik at hele slangen blir 
 fylt med kloroppløsningen og legg slangene i et kar med 
 kloroppløsning. dette for å sikre at slangene blir rengjort og desinfisert 
 inne- og utvendig. La slangene bli liggende i 30 minutter
• spyl slangen grundig i rent vann
• anbefalt dosering: ½ -1 dl klorin til 10 liter vann

Rengjøringsprosedyre for hansker, støvler, regntøy m.m.
•	 vaskes i vaskemaskin
• vernebriller, hjelm og visir vaskes og sprayes over med 
 desinfiseringsmiddelet des
• vær nøye med å bruke vernetøy slik at du ikke drar smitte med deg. 
 gummihansker og regntøy (ikke utrykningstøy), vaskes i vaskemaskin 
 og sprayes etterpå 
• en ndo Hand des (desinfiserende håndkrem) brukes etter vask 
 og sprayen bør ligge i RvR-bilen

Rengjøringsprosedyre for vannsugerne
• spyles og såpevaskes, deretter sprayes de med des 
 (desinfiseringsmiddel)
• til desinfisering av slanger brukes en oppløsning av natriumhypoklorit-
 løsninger (bekevæske) og vann i blandingsforholdet 0,3 liter/1000 liter 
• slangene legges i et kar og må ligge der i minst en time. Fyll slangene 
 med en pumpe slik at det ikke blir luftlommer som ikke blir desinfisert 

NB!  Brukt pumpe må også desinfiseres. se databladet/kontakt eventuelt 110.
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TEKniSK UTSTYR

bilene er utstyrt med ulike typer vannsugere. disse brukes til vannsuging. 
Må ikke under noen omstendighet brukes til pulversuging. de mest brukte 
merkene er Pullmann, Ronda og Proff.

Før oppstart
• kontroller at kuleventil står i riktig posisjon

hvis den ikke starter
• kontroller sikring
• kontroller at det er strøm
• kontroller kontakter og ledning
• Hvis suging ikke starter etter lensing, stopp motor og prøv på nytt 
• sjekk flottøren, den kan henge i øvre stilling slik at sugingen ikke starter

NB!   Ved mye vann kan sugekapasiteten være større enn lensekapasiteten. 

Etter bruk
•	Rengjør sugekammer og pumpe
•	kontroller at pakninger og ventiler er tette 
•	skift til tørt filter

hMS-Renhold og desinfisering av utstyr etter bruk i infisert vann
bruk Proffox-Lemon 1:50 til renhold av pumper, vannsuger og utstyr som 
er brukt i infisert avløpsvann. blandes ivenus Pumpekanne se blandings 
forhold på etikett.     

bruk en avsluttende spray som desinfisering med Proffox 1:2, bland i venus 
Pumpekanne. alt utstyr benyttet i områder med infisert avløpsvann SKAl 
desinfiseres etter bruk. For å hindre lukt og smitte.
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AVFUKTERE - TØRRlUFTSAGGREGAT 
RvR bilene er utrustet med to typer avfuktere, heholdsvis kondensavfukter 
og tørrluftaggregat/adsorpssjonsavfukter.

BRUK oG ViRKEMÅTE FoR KondEnSAVFUKTER
kondensavfukter er konstruert for å redusere vanndamp eller høy luftfuk-
tighet i en bygning eller deler av bygningen. Meningen er å unngå vann- og 
råteskader, og å tørke fuktige materialer som tepper, gulv, vegger, møbler, 
innbo, tømmer etc.

Man tørker raskere og mer effektivt ved å bruke tørkevifter under førstehjelp.

kondensavfukter virker ved at fuktig luft blåses gjennom en radiator. Fuktighet 
fra lufta kondenseres i radiatoren. Fuktigheten renner av og fjernes ved hjelp 
av avløpslange eller pumpe. nå vil varmere og tørrere luft passere tilbake i 
rommet for å fortsette arbeidet med å fjerne fuktig luft.

På alle avfuktere varierer vannkapasiteten med luftfuktighet og temperatur.  
effekten vurderes best ut fra hvor mye luftfuktigheten minker, i stedet for 
hvor mye vann det er i bøtta. bruk gjerne thermo-Hygrometer for å måle 
luftfuktigheten. 

dersom maskinen arbeider i lavere romtemperatur (under 15 C°), vil radi-
atoren kunne fryse til. vannfjerningen vil stanse midlertidig. en automatisk 
føler setter maskinen i en avtiningssyklus.
 
så fort isen har smeltet vil normal operasjon iverksettes igjen.

Opptak av fuktighet

Avfukter
Tørr
luft

Fuktig
luft

Lukket rom
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PlASSERinG AV KondEnSAVFUKTERE

• kondensavfukteren jobber mest effektivt i et lukket rom
• steng alle åpninger til andre deler av bygningen, som dører og vinduer.   
 dette for å forhindre at fuktig luft blander seg med luften i det området  
 som skal tørkes 
• begrens trafikken i rommet til et minimum. Rommet bør holdes mest   
 mulig lukket
• inne i tørkerommet bør luften få sirkulere fritt. bruk gjerne en tørkevifte 
 for å opprettholde en god luftstrømning i rommet. tørkevifte skaper 
 sirkulasjon og transport av fuktig luft til kondensavfukterens innsug. 
 ved behov benytt varmevifte til samme formål i vinterhalvåret, ved lavere 
 temperatur i rommet
•	Plasser avfukteren på et sted der den står fritt. ikke i nærheten av små 
 løse gjenstander, gardiner o.l.
•	For å tørke ut et spesifikt område plasser avfukteren så utløpet peker på 
 det fuktige området og den varme luften kan sirkulere fritt. Maskinen 
 skal alltid stå minst 1 m fra veggen
• kondensavfukter varmer luften mens den fjerner fuktighet noe som kan 
 føre til høy romtemperatur spesielt i mindre rom. temperaturen må aldri 
 overskride 38°C, da dette vil kunne skade avfukteren
• Romtemperaturer på omkring 20°C til 27°C er ideelt for optimal tørking 
• kan benyttes ned mot lavere temperaturer, men effekten vil avta
• Må ikke fryse, da pumpe kan skades

Hvis underlaget eller gulv kan bli skadet av fukt fra avfukterens pumpe 
benytt alltid dryppsikring under maskinen under drift.



29restverdiredning håndbok

BRUKERMAnUAl: KondEnSAVFUKTER PnA65/PnA50l
   
Sikkerhetsinformasjon
• kondensavfukteren bør behandles med forsiktighet 
 For røff behandling kan ødelegge de ulike komponentene 
 i maskinen
• avfukteren må stå på et støtt underlag, enten på gulvet 
 eller et annet trygt sted
•	avfukteren må stå støtt og trygt under transport
• Hold kondensavfukteren borte fra vann
 La aldri maskinen stå eller jobbe i vann
• avfukteren skal ikke lagres utendørs, den skal heller ikke brukes utendørs. 
 dersom de elektriske komponentene skulle bli våte, tørk maskinen nøye 
 før den taes i bruk
• Hold luftinntaket åpent. ikke steng eller blokker luftinntaket. vær 
 oppmerksom på dette dersom avfukteren står i nærheten av gardiner og 
 lignende. Maskinen kan da bli overopphetet, og dette kan forårsake brann
•	Hold filteret rent. bruk alltid rent luftfilter. Pass på at filteret ikke tetter 
 seg, avfukteren kan da bli overopphetet
•	La ikke olje, fett o. l. komme inn i avfukteren
• Hold de elektriske komponentene tørre. Pass på at det ikke kommer vann 
 på innsiden av maskinen, da det elektriske anlegget kan bli ødelagt. 
 dersom noen av delene på avfukteren skulle bli våte, tørk nøye før 
 avfukteren blir tatt i bruk
• La kun kvalifiserte personer reparere avfukteren. Fortrinnsvis autoriserte
 serviceteknikere innekjøling 

hold radiatoren ren
•	skitten radiator vil ikke fjerne vannet effektivt, spesielt ikke i støvete 
 omgivelser
• Rengjør radiatoren dersom de er synlig skitne

Pumpesystemet
inspiser og rengjør pumpesystemet regelmessig for at avfukteren skal 
fortsette å arbeide effektivt. 
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Startprosedyre

1. kondensavfukter skal alltid stå i oppreist posisjon. 
 Hvis maskinene har ligget horisontalt i mer enn et par minutter, sett 
 den opp i stående posisjon og la den stå i minst 30 minutter før man 
 starter maskinen. da får væsken rent tilbake til kompressoren, og dette 
 forlenger maskinens levetid.

2. sett støpselet i kontakten. trykk on-knappen. 
 vær sikker på at avfukteren virker som den skal før man forlater rommet.

3. La alltid maskinen stå i fem minutter før man starter maskinen på nytt 
 etter strømbrudd e.l. dette for å unngå skade på kompressoren.

4. Hvis mulig, benytt avløpsslangen til en vask, toalett, bøtte e.l. 
 Pass på at slangen ikke er krøllet. dersom man bruker bøtte, sjekk og 
 tøm bøtten regelmessig slik at vannet ikke renner over.
 (Husk max kapasitet 65 liter/24 timer)

5. sjekk at pumpen er tom for vann før man flytter på avfukteren. 
 For å gjøre dette, slå av maskinen på oFF, vent mens vannet renner 
 fra pumpen. etter at maskinen har stått i noen min. trykk P-tasten igjen 
 for tømming av resterende vann som har rent til pumpehus.

6. beskytt gulvet mot lekkasje. Bruk dryppsikring.

7. bruk sirkulasjonsvifte sammen med avfukter for økt effekt og benytt flere  
 vifter pr. avfukter ved større tørke oppdrag.

NB!   sjekk avfukteren regelmessig for å se at den fungerer som den skal. 
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Betjening av display
Maskinen Pna65 er fabrikkinnstilt i visningsfeltet med engelsk språk 
og norsk info på display. Maskinene viser hvilke funksjon som er i drift i 
visningsfelt og med lysdiode henvisning. 

normale beskjeder i visningsfelt for Pna65:
dEhUMidiFiER on/  (avfukter På)
dEhUMidiFiER oFF/ (avfukter av)
WAiT (kompressor forsinkelse)
dRAininG/ (tømming av pumpe)
SERViCE E1/2/3/4 (se feilmeldingskjema)

P = (Tømming) 
trykk denne tasten før du flytter enheten. dette tømmer vannet fra pumpe-
reservoaret for å forhindre vannsøl. Hvis maskinen har vært i drift, slå av 
strømmen med on/oFF bryteren men la maskinen være tilkoplet strøm i 
10 min. mens vannet drypper fra kjøleribbene. deretter trykkes P for å fjerne 
resterende vann. P-funksjonen kjører automatisk under drift, og dessuten når 
reservoaret er fullt. når funksjonen kjører viser displayet PUMP (tømming).  

Kapasitet og innstilling
• Co er normal innstilling ved førstehjelps tørking, Co betyr at den går 
 kontinuerlig.
• sett inn ønsket rf.%-verdi fra 26 % og oppover, hvis denne skal stå fast i 
 lengere perioder for å holde lager/tørkerom nede på f.eks. rf. 40 % ,  
 så settes det med piltast opp eller ned.
• Pna65 / Pna50L har en kapasitet på 65/50 liter/døgn ved rf. 80 % 30°C, 
 400m3/t tørrluft
• vekt 36 kg og 30 kg
• arbeidsområder temperatur +3 til 35°C
• strømforbruk 1080W / 230v
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Feilmeldinger
Hvis det skulle oppstå problemer, så kan displayet vise feilmeldingen 
etterfulgt av E1 eller et annet tall. gjør følgende:

1. trekk ut strømledningen og kople til igjen. dette kan nullstille 
 elektronikken.
2. Hvis problemet fortsetter prøv forslagene i tabellen nedenfor.
3. Hvis problemet fortsetter kontakt pRoFF Norge as. Tlf: 33 16 52 30 

e1 Problem med coil sensor. start opp på nytt. 
kontakt PRoFF norge as.

e2 Problem med fuktsensor eller kabel. start opp på nytt. 
kontakt Proff norge

e3 Lekkasje av kjølegass i systemet. Forsøk å start maskin på nytt. 
vedvarer problem kontakt Proff norge as for service.

e4
sjekk for tilstopping i drenerings panne, pumpe eller avløps-
slange, sjekk også at pumpen er riktig tilkoplet og slange er 
rullet ut uten klem eller annet som kan blokkere ut lensing. 
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STARTPRoSEdYRE: VRn.206716/206717
 
1. kondensavfukter skal alltid stå i oppreist posisjon. 
 Hvis maskinene har ligget horisontalt i mer enn et 
 par minutter, sett den opp i stående posisjon og la 
 den stå i minst 30 minutter før man starter maskinen. 
 da får væsken rent tilbake til kompressoren, og dette 
 forlenger maskinens levetid.

2. sett støpselet i kontakten. 
 trykk on knappen. 
 vær sikker på at avfukteren virker som den skal før man forlater rommet.

3. La alltid maskinen stå i fem minutter før man starter maskinen på nytt 
 etter strømbrudd e.l. dette for å unngå skade på kompressoren.

4. Hvis mulig så benytt avløpsslangen til en vask, toalett, bøtte e.l. 
 Pass på at slangen ikke er krøllet. dersom man bruker bøtte, sjekk og  
 tøm bøtten regelmessig slik at vannet ikke renner over. 
 (Husk max kapasitet 65 liter/24 timer)

5. sjekk at pumpen er tom for vann før man flytter på avfukteren. 
 For å gjøre dette, slå av maskinen på oFF, vent mens vannet renner
 fra pumpen. etter at maskinen har stått i noen min. trykk P tasten igjen 
 for tømming av resterende vann som har rent til pumpehus.

6. beskytt gulvet mot lekkasje. Bruk dryppsikring vrn.705096

        
7. bruk sirkulasjonsvifte sammen med avfukterfor økt effekt og benytt 
 flere vifter pr. avfukter ved større tørke oppdrag

NB!  sjekk avfukteren regelmessig for å se at alt fungerer.
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Fuktig romluft

Vifte

140˚C

Tørr luft

Rotor
med
Silicagel

4
Fuktig, varm luft

(regenerering)
Ut av bygget

AdSoRPSjonSAVFUKTER

denne avfukteren kan anvendes ved alle forekommende temperaturer og 
luftfuktigheter og er selv i stand til å skape den nødvendige lave luftfuktighet 
for at fuktvandringen fra bygningsmaterialer til romluft skal foregå. 

ved lave temperaturer er avfukteren derfor i stand til å avfukte uten ekstra 
behov for oppvarming, dog vil prosessen kunne fremmes ved samtidig 
oppvarming (øker fuktvandringen fra materialer til romluft). 

avfukteren tørker en liten luftmengde langt ned og den tørre luften er derfor 
også anvendelig ved tørking av gulv og vegger. den meget tørre luften er i 
stand til å oppta mye vann fra bygningsdeler uten fare for kondensasjon. 

arbeidstemperatur for avfukteren skal være fra 0-25°C
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BRUKERMAnUAl: CoTES CR 240 B

strømforbruk: 1,9 kw. 10 amp. kurs
leveranse av tørrluft: 240 m3 luft pr. time.
avluftningskapasitet: ca. 21 liter veske pr. døgn ved 60 % rf. over 20°C. 
Virkningsgraden er størst i kjølige rom, under 20°C. 
Mindre effekt over 25°C. vekt 15 kg.

Ved start
• kontroller at rotor går rundt ved å se inn i tørrluftsuttak. 
 Ca. 18 omdreininger/time
• Plasser slangen for kondenseringsvannet i et sluk eller lignende. 
 Maks løftehøyde for pumpe er 4 meter
• Pass på at slangen ligger slik at vannet renner ut
•	sjekk at bryteren står i nullposisjon
•	Hvis hygrostat brukes skal bryteren stå i autoposisjon
•	 50 % rf. ved normal bruk
• 45 % rf. ved avfukting av datarom i drift
•	 35 % rf. ved avfukting etter PvC-brann hvis objekter kan skades ved 
 lavere rf.

NB!  kondensering i våtluftslangen kan ødelegge rotoren. 
Bruk derfor kortest mulig våtluftslange, maks 3 meter. 

TiPS: Ved å skjære et lite snitt i våtluftslangens underside tett ved 
aggregatet, vil ikke kondensvannet renne inn i aggregatet og ødelegge 
dette, men renne ut på gulvet.
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hvis den ikke starter
• kontroller automatsikring
• kontroller at det er strøm
• kontroller kontakter og ledning
• kontroller at bryter for manuell/auto står i riktig posisjon

Etter bruk
• kontroller at aggregat er i orden og at rotoren roterer
•	kontroller filtre 
• Urene filtre støvsuges eller byttes om nødvendig 
• bytt filtre med brannlukt
•	 ved eventuell lukt i rotor kan aggregatet kjøres i friskluft i ca. 2 timer
• sørg for at alt vann renner ut av kondensatoren og pumpen før slangen
 kveiles opp
• omstillingsbryter for manuell/auto drift skal alltid stå i nullposisjon 
 når aggregatet står i beredskap

Bruk av vifter for sirkulasjon og evakuering av røyk, støv og lukt
•	bruk alltid sirkulasjonsvifte sammen med avfukter, på større skader 
 opp til 4 pr avfukter. La de blåse mot innsug eller med tørrluft for maks 
 utnyttelse av effekt på avfukter
• evakuering av røyk, støv og lukt reduserer skadene radikalt. 
 bruk 1-3 vifter m/slange
• 30 cm vifte kan påmonteres opp til 38 meter slange/kanal
• skreddersydde slanger med stramme bånd Ø30 cm x7,5 meter
• 3 stk vifter kan stables oppe på hverandre under drift f.eks. i en 
 dør åpning eller gang
• 3 stk.vifter x Ø30 cm evakuerer 9000 m3 luft pr time (3xØ40 cm 22500 m3/t)
•	benytt slangeklemme ved bruk av slangefolie
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SKAdE PÅ ElEKTRo/ElEKTRoniKK
elektronisk utstyr er mer motstandsdyktig mot påvirkning utenfra enn det 
man skulle tro. det kan tåle røyk, røyknedslag, påvirkning av aggressive 
gasser, som for eksempel hydrogenklorid, vannskader og til dels moderat 
brannpåvirkning .

skadesaneringsbransjen flere ganger bevist at slikt utstyr kan saneres med 
godt resultat. i hele spekteret av elektriske komponenter, er det bare noen få 
som ikke kan saneres.

brannskadet elektrisk utstyr. dette kan ofte sanneres selv med store skader.
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Sanering er mulig ved
•	 Røyk- og sotnedslag
• smitte fra branner som utvikler hydrogenklorid (HCl) og andre 
 aggressive produkter. Hydrogenklorid er en kjemisk forbindelse med   
 formel HCl. ved romtemperatur er hydrogenklorid en fargeløs gass, som 
 danner en hvit damp av saltsyre når det kommer i kontakt med vanndamp 
 i luft. Formelen HCl refererer ofte også til saltsyre, som er hydrogenklorid 
 i vannløsning
• vann- og fuktighetsskader
• kjemisk og galvanisk korrosjon fra omkringliggende kilder
• eventuelt utløst slokkepulver

Sanering er nødvendig fordi
• sot er elektrisk ledende og kan forårsake driftsfeil eller fysisk skade på 
 elektriske komponenter
•	 HCl forårsaker korrosjon på metall. For noen metaller virker HCl som 
 en katalysator og korrosjonen akselerer selv etter forholdsvis kort 
 eksponeringstid
• Forurenset vann er elektrisk ledende og kan også forårsake korrosjon
• korrosjon forårsaker elektrisk feil (korrosjon er også vanligvis ledende)  
 og mekanisk ødeleggelse

Sanering har likevel sine grenseverdier
•	 ved brannskader der eksempelvis plastikkomponenter har blitt 
 deformert, har varmen oversteget 80°C, da vil samtidig en del elektriske 
 komponenter være permanent skadet
• ved vannskader, kan visse komponenter bli meget sterkt angrepet av 
 korrosjon på grunn av elektrokjemisk reaksjon når spenningen har stått 
 på. dette vil medføre kortslutning, og disse delene må skiftes ut
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KUlTURhiSToRiSKE BYGG
Restverdiredning etter brann i kirker, museer/samlinger og lignende
ved brann- og/eller vannskade ved museer, kirker, biblioteker og bygninger 
med kulturhistorisk verdi bør alltid RVR-ledeR TIlkalles!

Muligheten for å berge gjenstander er alltid størst ved rask og riktig første-
hjelp. gjenstander og bygninger vil raskt kunne bli utsatt for skader som 
jordslag, mugg, fargeforandring og svelling. disse må derfor snarets komme 
under kyndig behandling, prøv å få kontakt med konservator.

Uthenting og transport av gjenstander etter brann i kirker, museer/samlinger 
og i bygninger av stor kulturhistorisk verdi, skal gjøres under ledelse av 
konserveringspersonell i samarbeid med fylkeskonservator/Riksantikvaren.

Sikring ved opptak av antikvariske gjenstander etter brann
gjenstander som gjennomgår restverdiredning bør/må dokumenteres så 
godt som mulig før flytting, ta gjerne bilder, men husk å registrer så godt 
som mulig.

Løkken kapell. vannskade i forbindelse med lekkasje på sprinkelanlegg.
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ved foreløpig oppbevaring skal gjenstander av edle materialer som gull eller sølv 
samt mindre gjenstander av antikvarisk verdi, eksempelvis alterlysestaker og 
lignende oppbevares i safe. større gjenstander som ikke trenger øyeblikkelig 
behandling, skal oppbevares i avlåst rom etter vurdering av konserverings-
personell på brannstedet. vakthold kan iverksettes etter vurdering av fylkes-
konservator eller Riksantikvaren.

• Lensing av vann må iverksettes umiddelbart
• i rom eller deler av bygninger hvor det har vært brann bør det for å hindre
 predning av sot og lukt til øvrige deler av bygget snarest mulig iverksette 
 undertrykksventilering 
• byggtørker/varme skal ikke benyttes. Langsom uttørking forhindrer 
 sprekkdannelse og vridning i gulv, tak og vegger. organisk materiale som 
 tre, maling, papir og tekstil kan ødelegges fullstendig ved for hurtig 
 tørking. god ventilasjon er bedre enn varme
• gulvbord som er svellet eller er ute av stilling, vil med stor sannsynlighet 
 rette seg ved kontrollert opptørking. ikke press bordene tilbake i stilling
• konsekvensene ved nedfukting er først og fremst mugg og soppdannelse. 
 det er liten risiko for råte hvis fukten tørker ut i løpet av de nærmeste 
 månedene. oppvarming vil kunne øke mikroveksten i treverket
• dører holdes fortrinnsvis lukket. dører som må holdes åpne for å få 
 luftsirkulasjon i rommet, må understøttes i forkant for å unngå 
 deformering på grunn av siging
• skader på dekor og inventar skal vurderes av Riksantikvaren så raskt 
 som mulig
• sotskader på bygning eller gjenstander kan renses av teknisk konservator
• ingen gjenstander skal fjernes fra en evt. branntomt før Riksantikvaren 
 har gitt tillatelse
• etter en brann skal gjenstående konstruksjoner ikke fjernes eller 
 demonteres før Riksantikvaren eller Fylkeskonservatoren har gitt 
 tillatelse til det. ved fare for at konstruksjonen skal rase ytterligere 
 sammen, skal denne støttes opp så langt det lar seg gjøre
• området skal sperres av for uvedkommende, slik at ingen kan komme 
 til skade i ruinene
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SKAdER PÅ oRGAniSKE MATERiAlER
oG METAllER
Med organisk materiale menes gjenstander laget av trevirke, lær, skinn, 
bein, horn, tekstil og papir samt også bilder og fotografier.

brann bryter ned og forkuller organisk materiale, det samme gjør 
høy varme. det vi da kunne oppstå sprekker samt deformeringer med 
avskallinger m.m.

Felles for vannskadde gjenstander laget av organisk materialer er at de 
raskest mulig må snarest under konserveringsbehandling da etter rundt 
48 timer kan bli angrepet av mugg, sopp og andre biologiske organismer. 
For å hindre muggdannelse er det svært viktig å sørge for luftsirkulasjon 
rundt gjenstandene.

NB!    Gjenstandene må ikke tørke ukontrollert da dette kan føre til 
deformering.

Frysetørking kan også her være en aktuell prosess for vannskadet organisk 
materiale. nedfrysning må da skje i små porsjoner etter at de er pakket i 
plast. Hvis mulig bør det opprettes en avtale med et fryseri for rask 
nedfrysning av gjenstander som senere skal frysetørkes. Rask nedfrysning 
vil også forhindre muggvekst.
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SKAdER PÅ BØKER oG PAPiR

kjernen i bøker kan være nesten intakt etter en brann, men vann i 
forbindelse med slokningsarbeidet vil kunne forverre situasjonen. 
det er derfor svært viktig å iverksette rette tiltak.

Lett fuktige bøker settes på høykant og åpnes til ca 90 grader slik at de tørkes 
i friluft. svært våte bøker legges flatt på absorberende underlag. dersom det 
er nødvendig å skylle bøkene må dette gjøres med bøkene lukket.

Lett fuktet papir kan lufttørke, absorberende materiale legges rundt og 
papiret legges under press.

sterkt vannskadet papir og bøker som ikke kommer under kyndig benhandling 
innen 48 timer, må pakkes i plastposer og fryses i små porsjoner. Papir og 
bøker konserveres ved hjelp av bl.a. frysetørking. konserveringsresultatet er 
avhengig av hvor raskt paipiret og bøkne blir nedfrosset.

Vått papir
• Papir skal ikke tørkes
• dyvått papir fryses straks i bunker på 40 cm
• Pakkes i plast (plastsekk) før det fryses
• vannskadet papir må ikke tørkes hurtig
• dersom fuktig, kan forsiktig kontrollert lufttørking benyttes
• bruk ikke vann på brent papir, gjelder også bøker!

Håndtering av bøker
Her pakkes og sikres gamle kirkebøker etter en brannskade.
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SKAdER PÅ TREViRKE

alle ødelagte deler av tre må ta vare på selv om de tilsynelatende ser ut å 
være av liten eller ingen verdi. delene kan være svært verdifulle ved en 
restauring eller rekonstruksjon.

om nødvendig, vask gjenstanden med reint vann og myk klut. vær da 
spesielt varsom med malte gjenstander. dersom maling løsner må vasking 
avsluttes/unngås. vått treverk må ikke tørke ukontrollert, da for rask tørking 
vil krympe, sprekke og vri seg. Uttørking må skje gradvis og kontrollert
over tid. 

det er viktig at våte tregjenstander vil allerede etter ca 2 døgn bli utsatt for 
svelling, mugg og råte. det er derfor veldig viktig at de kommer så raskt 
mulig til behandling av teknisk konservator.

Antikvarisk tre, malte gjenstander
• Må ikke fryses
• skal ikke tørkes, bare pakkes i plast
• Må tørkes av ekspert
• kontakt konservator
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SKAdER PÅ TEKSTilER

vannskadet og sotet tekstiler må ikke brettes etter berging.
For at tekstilfibrene ikke skal brekke legges disse flatt eller rulles forsiktig 
på rull med stor diameter. bruk plast som mellomduk ved rulling slik at 
fargene ikke smitter. tekstiler må aldri tørkes ukontrollert, men pakkes i 
plastfolie i våt tilstand.

kan fryses dersom det tar mer enn 48 timer før det kommer under kyndig 
behandling av konservator.

våt tekstil får jordslag etter 2 til 3 døgn, og må derfor behandles så fort som 
mulig. tekstilene er lysømfintlige og bør oppbevares mørkt.

TEPPER
tepper er som oftest knyttet opp på tråder av bomull. selve “bussen” er 
oftest av ull, silke og/eller innblanding av kunststoffer.

Fargesmitte
• tepper kan som oftest ikke garanteres som fargeekte
• Fargen flyter og smitter av så lenge teppet er så vått at vannet flyter i teppet
• Prøv å unngå at teppene blir våte, løft dem opp og dekk med plast
• Fjern vann med vannsuger, helst begge sider
• Legg på bomullsstoff eller frotté for at fuktigheten skal bli minst mulig 
 og jevnest mulig
• Legg så på plast og rull sammen
• Lav temperatur reduserer risikoen for mugg og lukt. (Legg det eventuelt 
 på kjølerom eller frys teppet)
• ved flekkvis våte tepper kan dette tørkes, og repareres med strekking
•	 ved brente hull eller merker, kan det knyttes nye ”buss“
• Hvis festetrådene er brent av, sys nye tråder inn, og det knyttes nye knuter
• skal ikke tørkes, men rulles på rull med så stor diameter som mulig
•	 Må ikke brettes
•	 kan oppbevares i to døgn, før jordslag inntreffer. Lagres så kjølig som mulig
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SKAdER PÅ læR, SKinn, BEin oG hoRn

vannskadet lær og skinn må behandles på samme måte som tekstiler. 
Lær må ikke tørke ukontrollert, det vil deformeres og dermed bli vanskelig
å konservere.

Lær må ikke brettes, men legges flatt før det pakkes i plast. det vil være 
veldig bra om en sørger for at det skadede læret beholder formen. dette kan 
gjøres ved en stapper gjenstander/klær/håndklær og lignende ned i skadede 
læret.

Lær må konserveres mens lufttørkingen pågår for å unngå at det stivt og 
deformert. det er derfor svært viktig at dette kommer under kyndig 
behandling.

skinn, utstoppede dyr og preparanter lufttørkes. kan også fryses.

brann i våler kirke. store verdier som altertavle, døpefontene m.m. ble berget.
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SKAdER PÅ BillEdKUnSTKUnSTVERK

Røyk er faste og flytende luftbårene partikler og gasser som dannes ved 
forbrenning. eksempelvis avgir PvC klorider som igjen utvikler saltsyre 
dersom de kommer i kontakt med slukkevann. dersom billedflaten eksponeres 
for dette, må den behandles. avsetninger på billedflaten av partikkelstøv i 
forbindelse med brann danner umiddelbart eller gradvis, et grunnlag for 
karakterforandringer. bilder som utsettes for vann og/eller høy relativ 
fuktighet, står i fare for å bli angrepet av mikroorganismer. 

Malerier
Malerier er ofte malt på lerret eller plater. Lerretet er spent opp på en 
blindramme og har lett for å bli skadet av gjenstander under transport. ved 
brannskader og varmeskader i PvC, kan malingen bli påvirket av saltsyre 
som oppstår ved brann i PvC og andre klorholdige plaster.

Hvis malingen har blæret seg, behandles bildene varsomt slik at blærene 
ikke faller av. blærene kan repareres til opprinnelig form med spesielle 
metoder. skulle blærer falle av, ta vare på dem, slik at de kan føres tilbake til 
den opprinnelige delen av bildet.

ta ikke på maleriet, men på rammen eller blindrammen. Hvis du ”må” ta 
på bildet, så ta utenfor selve trykket og bruk hansker. sot setter kraftige 
merker og er vanskelig å fjerne. bilder kan rulles for transport. dette må 
gjøres varsomt og på en stor rull. den malte flaten skal være ut. Maling kan 
strekkes, men ikke krympes. ved bulker i bildene, strekk maleriet ved å slå 
inn kilene i blindrammen forsiktig. Pakk inn i bobleplast slik at luftfuktigheten 
blir stabil. oppbevar bildene i tilnærmet det samme miljø og luftfuktighet 
som de har vært i.

NB!  Bildene lagres med rammene på, bilde mot bilde og bakside 
mot bakside.

Grafiske blad
grafiske blad er et felles navn på forskjellige typer trykk som kobbertrykk, 
tresnitt, litografi, materialtrykk, osv. disse bildene er ofte beskyttet av glass. 
glass som er knust fjernes forsiktig. vær varsom og ikke ta på bildene da sot 
er vanskelig å få bort. sot kan blekes, men dette er vanskelig og krevende.
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• opprett depot FØR bildene blir tatt ned fra veggen og sørg for at   
 gangveien til depoet ikke har hindringer
• Husk at varmeutvikling kan ha svekket opphenget på bildene, 
 avbryt derfor ikke prosessen med nedtagning av et bilde når den 
 først har begynt
• bruk bomullshansker
• Hold/ løft rammens underside, men støtt også bakkant av blinderammen 
 (den som lerretet er spent opp på) fordi ikke alle bilder sitter godt fast i  
 rammen
•	 bilder med løs maling flyttes horisontalt
•  bilder med glass som har sprukket skal teipes. vær oppmerksom på  at  
 glass som har vært utsatt for varme kan sprekke ved håndtering   
 p.g.a. spenninger
• Legg om mulig bildene ned med ansikt opp
• ved eventuell stabling begynn med de store deretter det nest største etc.  
 (Ramme mot ramme/rygg mot rygg) vær oppmerksom på øyeskruer!
•  ved eventuell demontering av maleribelysning skal man være to 
 (Husk å ta ledningen ut av stikkontakten)
• ved eventuell innpakning bruk alltid tYveC (den glatte siden inn mot   
 billedflaten)
• våte bilder må snarest til konservator. Hvis dette ikke er mulig og bildene  
 er skadet av vann eller brann, kontakt galleri tonne as

Beredskapsvakt 
galleri tonne har ekspertise er alltid tilgjengelig på beredskapstelefon; 
mob.: 404 13 221 / 404 13 222

Husk først å få klarering fra forsikringsselskapet for å få nødvendige 
fullmakter.
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SKAdER PÅ STEin

Generelt
Materiale av stein tåler varme i ulik grad. Felles for alle steintyper er ved 
overoppheting sprekker de ved hurtig avkjøling. overopphetet stein må
derfor ikke sjokkavkjøles med vann. stein som ikke er oppvarmet, særlig 
klebersteinsdetalje, bør om mulig holdes avkjølt med vann.

Kleberstein
er særlig mye brukt i kirker og bygninger fra middelalderen og senere perioder. 
Finnes ofte i dørportaler, rammer rundt vinduer, søylekapiteler, døpefonter 
og andre detaljer i eksteriør og interiør. den er ofte rikt ornamentert, men 
tilhørende stor antikvarisk verdi.
•	 tåler forholdsvis mye vann, men ikke brå avkjøling
• Prøv å holde nedkjølt, for å unngå sprekker
• tåler godt varme
• trekker vann, fare for frostsprengning
•	 Umulig å restaurere

Sandstein og kalkstein
•	 tåler lite varme og blir myk ved oppvarming
• sveller i vann og omdannes til kalsiumoksyd eller mørtel 
• tåler ikke syre 
• tåler ikke noe særlig vann, sprekker lett

Marmor
Marmor er kalkstein som er omdannet ved høyt trykk og temperatur
• tåler mer varme og vann enn kalkstein
•  tåler ikke syre
•  Lite varmeledende og sprekker fort ved oppvarming
•	 Unngå direkte vannstråle mot marmor
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SKAdER PÅ METAllER

Høy varme fører til strukturendringer i uorganisk materiale. det sprekker, 
deformeres og det oppstår avskallinger.

ved forbrenning av PvC, klorholdig plast dannes hydrogenklorid (HCi) som 
gass. Under slukking løser gassen seg i vann og danner saltsyre. Metaller 
reagerer med saltsyre og korroderer raskt. dette gjør at korrosjonsskader 
oppstår svært raskt på metallgjenstander etter brannslukking. det er derfor 
viktig å fjerne dette saltholdige vannet på metallgjenstandene samt å holde 
gjenstandene tørre.

Metallgjenstander
• Unngå sjokkjøling
• brannskadete metaller skylles med rent vann for fjerning av salter
•	 vått metall tørkes så fort som mulig, oppbevares tørt
• våte metaller og andre materialer må skilles for å hindre misfarging

Rustfritt (rustfast) stål
Rustfritt og rustfast stål ruster dersom stålet ikke får kontakt med oksygen. 
derfor må man aldri bruke penetrerende oljer (LPs, 565 osv.) ved skader på 
slike stålflater. oljen vil hindre tilgang på oksygen, og stålet vil ruste under 
oljen.

i matvareindustrien vil et rustangrep føre til store og kostbare utskiftninger 
på rustskadde deler. dette fordi bakterier setter seg fast i de porøse 
overflatene, og bakteriene spres til matvarene som produseres der.

•	 spyl av med vann og såpe 
•	 gjenstander som ikke er av rustfast stål skal settes under tørking, 
 eller det kan brukes penetrerende olje 
• ved brannskader må man prøve å få fjernet mest mulig av soten og 
 eventuelt kloridene

en god illustrasjon som viser rustdannelse er å la en kopp stå i en rustfri 
oppvaskkum når du reiser på hytta ei helg. da vil du etter noen dager se en 
rød ring under koppen. dette kalles brunsalt og er begynnelsen til et rustangrep.
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KloRidER
Korrosjonsskader etter brann
dagens samfunn er meget sårbart for følgeskader som har bakgrunn i de 
materialer vi omgir oss med. dette gjelder først og fremst elektrisk utstyr av 
alle slag og plastprodukter eller en kombinasjon av disse. Foruten brann-, 
røyk- og sotskader, vil en brann nesten alltid etterfølges av vann- og/eller 
fuktskader som betegnes som følgeskader. disse behandles som vanlige 
vannskader.

Følgeskadene kan bli ytterligere komplisert om plastmaterialer som for 
eksempel polyvinylklorid (PVC), har brent. Plast forekommer i ulike former 
og i stadig større mengder i våre bygninger. brann i plast gir store sot- og 
røykmengder, og følgeskadene kan inntreffe langt borte fra selve brannstedet. 
kostnadene ved disse følgeskadene kan i mange tilfeller overstige selve 
brannskaden.

det fokuseres ofte på plaststoffet PVC. dette har sin årsak i den store utbre-
delsen, men all klorholdig plast har de samme egenskapene. PvC brukes 
til vegg- og gulvbelegg, rør, oppbevaringsbeholdere av mange slag, kabe-
lisolering, osv. det finnes antakelig ikke en eneste bygning i dag som ikke 
inneholder PvC i en eller annen form.

korrosjonsproblematikken er spesielt alvorlig i forbindelse med branner i 
næringsvirksomheter, der maskiner og dataanlegg kan skades alvorlig.

ved forbrenning av klorholdig plast, dannes hydrogenklorid (hCl) 
som er en fargeløs gass med stikkende lukt. den løser seg lett i vann, og 
løsningen kalles saltsyre. de fleste metaller reagerer med saltsyre og 
forårsaker korrosjon.

Med korrosjon av metaller menes skader ved fortæring forårsaket av 
forurenset luft og vann. særlig har innholdet av karbondioksid i lufta stor 
betydning. det samme gjelder sulfater og klorider.

vann og luft virker som akseleratorer og får korrosjonshastigheten til å 
øke.Mengden av HCl som utvikles under overoppheting eller brann, øker 
proporsjonalt med tidsbruk og varmemengde. det har derfor av stor 
betydning at ikke bare slokking, men også videre nedkjøling skjer så hurtig 
som mulig.
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Prosessen er hygroskopisk, dvs. etter at den er kommet i gang, produserer 
den selv nok fuktighet til å fortsette. derfor er det også viktig å få bort saltene 
(kloridene).

armeringsjern i betongkonstruksjoner kan også bli angrepet fordi høy temperatur 
kan medføre sprekker i betongen eller avskalling. dette kan medføre store 
reparasjonsomkostninger.

Hydrogenkloridgassen er ikke så korrosiv som selve saltsyren. etter en 
brannskade må derfor den relative luftfuktigheten senkes snarest mulig. 
de fleste materialer trives best ved ca. 50 % rf., men ved branner hvor det er 
fare for korrosjon, må rf. senkes helt ned til ca. 35 % for å stoppe korrosjonen.

Raske tiltak som ventilasjon, rengjøring og behandling med korrosjonshindrende 
midler minsker risikoen for skader på maskiner & metaller (ikke på elektrisk 
utrustning). ventilasjon kan med fordel kombineres med tørking/avfukting, 
men vær oppmerksom på at saltene (kloridene) blir liggende igjen og korrosjonen 
starter opp igjen ved ny tilførsel av fuktighet.

andre overflater som for eksempel plast, maling og lignende, angripes ikke 
noe særlig av saltsyre, bortsett fra litt misfarging.

oBS! 
• ved bruk av saltvann som slokkemiddel, vil kloridskadene være 
 de samme!
• ved bruk av slokkepulver kan måleresultatet bli påvirket ved ioselktive 
 målemetoder
• ved tilsetning av skumvæske under slokkingen kan skumvæsken i seg 
 selv forårsake korrosjonskader
• RvR-bilene er utrustet med utstyr for å takle korrosjonsskader og måle 
 om det finnes klorider på skadestedet
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Valg av måleplasser
• velg bare umalte metalloverflater, kloridene dannes ved reaksjon mellom  
 saltsyregass og metall. saltsyren som nedfelles på andre overflater, 
 avdunster uten å etterlate klorider
• der overflatene er sotet, finnes oftest de høyeste kloridmengdene. 
 slutt ikke å måle selv om du ikke finner klorider i lokalet med én gang
• der temperaturen har vært høy, nær brannen, kan kloridmengden være
 lav, mens den kan være høy i lokalet ved siden av  
• Mål flere steder. store variasjoner kan forekomme i ett og samme rom,  
 som for eksempel oppe ved taket og nede ved gulvet. best resultat oppnås  
 ved å måle på horisontale flater der hvor sotnedfallet har skjedd

Velg overflater av
• galvanisert eller forsinket jern og stål gir begge gode resultater 
 (avhengig av målemetode og instrument)
• tinn
• aluminium
• krom med mer
•	 galvaniserte ventilasjonsrør, lokk for bokser, ståloverflater på maskiner, 
 forniklede stol- og bordben og aluminiumsdører er ofte de beste plassene  
 å måle
• Hvis ikke måleetiketten fester seg, er årsaken fuktighet, sot eller fett   
 underlag; gni hardt med fingeren på måleetiketten til den er festet
 

MÅlinG AV KloRidER
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Ulike forandringer kommer til syne på de ulike metallenes overflate ved 
påvirkning av de aggressive forurensninger som er beskrevet.

GREnSEVERdiER i MiKRoGRAM PR. CM2 FoR diVERSE PRodUKTER

de angitte verdiene i tabellen under viser mengden klorider som de enkelte 
produktene kan utsette for uten å ta skade, forutsatt at korrosjons-
hindrende tiltak straks blir iverksatt.

Forskjellige elektronikkdelers relative følsomhet for bestanddelene i røyk.

Materiale tjære og sot vann Cl-ioner PvC-partikler

gull 0 0 0 0

sølv 0 0 0 0// *

bronse 0 0 0 *

kopper 0 0 0 *//**

tinn 0 0 0 *//**

nikkel 0 0 0 *

Messing 0 0 0 * *

stål 0 0 * * * * *

Malte overflater 0 0 0 0

transistorer 0 0 0 *

integrerte kretser 0 0 0 *

Motstander 0 0 0 *

kondensatorer 0 0 0 *

trykte kretsløp 0 0 0 *

kapslede kontakter 0 0 * *

åpne * * * * * * *

Finmekanikk * * * * * * * * *

 0 ingen skadevirkning
  * Liten skadevirkning
 * * betydelig skadevirkning 
 * * * alvorlig skadevirkning
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Metalltype/legering Lave verdier Høye verdier

sølv Matthet Mørkner/svartner

Messing Matthet Mørkner/svartner

kopper Matthet grønntone

tinn Matthet Mørkner ytterligere

galvanisert Matthet/hvite felter Mørkner ytterligere

aluminium Matthet/hvite felter kraftige hvite felt

Forkrommede detaljer påvirkes vanligvis som øvrig stålprodukter, bortset fra 
gullkrommede legeringer som reagerer mye lettere. Man kan få merkelige 
måleverdier til tross at de har vært utsett for tilsvarende lik røykspredning.

En bør da sjekke ut følgende
• Har man hatt en brann tidligere på samme sted?
•	 Har man noen aggressive produkter/stoffer i produksjonen? 
• det kan ha blitt dannet andre forbindelser, bromider, flourider, nitrater, 
 sulfater osv. det anbefalles at det gjøres grundigere kartlegginger og /
 eller analyser 
 

KloRid KonTRoll
strips for enkel kloridkontroll av kloridangrep (HCL) etter PvC-brann på 
overflate. brukes sammen med destillert vann og avleses i microgram 
µ Cl/cm2.

• kontroll av ved å dryppe 1-2 dråper destillert/rent vann på overflate 
 som skal sjekkes
• Ha strips 20 sekunder i vannet med farget side ned mot overflate
• Legg strips mot bildene på baksiden av boksen for å sammenligne 
 reaksjon for avlesning ca. nivå kloridsalter pr. cm2. (microgram µ Cl/cm2)
• er strips uendret som før test = brun, så er overflate som sjekkes ren
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PRoSEdYRER

Prosedyre for kobling av aggregat til nettbasert elanlegg
denne prosedyren må følges ved ”mating” av eksisterende el-nett med 
RvR-strømaggregat. i enkelte virksomheter er det nødvendig å opprettholde 
for eksempel temperaturen ved strømbrudd i el-verkets tilførselslinjer.
ved mating fra RvR-strømaggregat til anleggets el-nett, er det viktig å 
ivareta visse sikkerhetsforanstaltninger.

• Fjern anleggets inntakssikringer slik at en ikke mater videre fra anlegget 
 og videre ut på nett. dette kan være livsfarlig for personell som holder på 
 med utbedring av feil/brudd ute på linjen
• er inntakssikringene utilgjengelige, fjern anleggets hovedsikringer
• tilkopling av aggregatet foretas alltid på sikringselementets topp med 
 sikringene ute
• er el-anlegget konstruert for ”mating” fra aggregat (med vender og 
 kontakt), husk alltid å slå vender over fra nett til aggregat
• sjekk dreieretningen på vifter og el-motorer
• er du usikker - tilkall hjelp!
•	 Heng opp skilt der koblingen er foretatt. (gult skilt med sort tekst)
 
 sPenning Påsatt FRa aggRegat
 stRØM FRa nett Må ikke tiLkobLes

strøm tilkobles bare de deler av anlegget som sikrer liv eller store verdier.
kurser som ikke skal ha strøm, skal tapes over etter at sikringene er skrudd 
ut/slått av.
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Prosedyre for rengjøring av biler etter brann
det første som må gjøres er å dokumentere antall kjøretøyer og reg.nr.
dette gjøres med foto, helst av baksiden av bilen.

deretter kan man i samarbeid med politiet få ut lister over eier, forsikrings-
selskap m.m. 

i slike tilfeller er det viktig å ta kontakt med gårdens forsikringsselskap da 
det er de som beslutter det videre prosessen, men det er bare du som kan gi 
de beste rådene.

RvR-mannskapet samordner den videre handling. ved slik skade anbefales 
det å kontakte bakvakta da videre sanering bør samordnes for alle involverte. 
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1) Ta ut bilen!
Før dette blir gjort må et apparat være på plass. Hvis det trengs bergingsbil 
for å få bilene ut av et garasjeanlegg, må det tas hensyn til garasjeanleggets 
port- og takhøyde. ofte betyr det en «liten» bergingsbil.

det må også sørges for nok biler til transport til vaskeplass og videre fra 
vaskeplass til lagerplass. dette for at det ikke skal hope seg opp med biler 
på noen av punktene. det må også leies plass på bensinstasjoner som har 
vaskeautomater. 

i nyere biler aktiveres elektronikken straks nøkkelen settes i dørlåsen eller 
når fjernkontrollen brukes. det må overveies om dette må/kan gjøres, gjerne 
med representant for bilmerket. 

NB!  Ikke sTaRT BIleN! Hvis ikke bilen kan tas ut med bergningsbil med 
”brille” kan bilen gjerne slepes ut.

Pass på at vifter, aircondition, vindusviskere og antenner ikke blir aktivisert. 
biler med lite sot (sotfilm), og som ikke har spesielt mye sot i motorrom, kan 
trolig kjøres ut.

NB!  Bruk verneutstyr, filtermasker.

2) Spyl av sot og nedfall
grovrengjøring foretas med nedspyling av bilen. bruk gjerne et kraftig 
vaskemiddel/avfettingsmiddel beregnet på biler. deretter spyles bilen ren.
dette må gjøres for at bensinstasjonene vil vaske bilen i automatene sine.

3) Transporter bilene til vaskeautomat/oppbevaring
Hvis det er snakk om mange biler, er det viktig at bergningsbilen ikke blir 
stående og vente, men at den henter nye grovrengjorte biler, slik at disse 
ikke hoper seg opp på vaskeplassen. det går ca. 4 biler pr. time i automaten. 
bruk eventuelt en ekstra bergningsbil for å frakte bilene til oppbevaring.

4) luktfjerning
det vil merkes brannlukt når bilene har stått inne og tørket til neste dag. 
dette kommer fra motorrom, under skjermer, understell, pakninger, osv. 
da må en ha noen som foretar motorvask, rengjøring under skjermer og 
understell. det kan brukes et oljebasert luktbegrensende avfettingsstoff som 
heter arkon. det er meget effektivt. det er også mulig å fjerne lukt innvendig 
med oson.
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5) Polering
bilene kan nå kjøres til noen som har poleringsmaskin hvor bilene sprøytes 
med flytende bonevoks og kjøres i poleringsmaskinen. (nesten lik automat-
vasker.) biler med preseningstak, poleres med håndmaskiner eller for hånd.

6) overlevering til kunden
alle kunder blir kontaktet av en representant for forsikringsselskapet som 
sammen avgjør om man skal bruke merkeverksted eller et annet verksted 
for service og annen kontroll.                                                
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RAPoRTERinG
Veiledning for utfylling av RVR-rapporter

Felt A
punkt 1 ingen utfylling
punkt 2 eventuelt lokalt registreringsnummer. (loggnr./skadenr.)
punkt 3 og 4 ingen utfylling 
punkt 5 kryss av for privat eller næring

Med privat menes ordinære boliger, ikke sykehjem o.l. 
Hvis det er et bygg med både privat og næring, krysses det av for der hvor 
skaden oppstod.

Felt B
punkt 1  skadedato. år/mnd./dag
punkt 2  Ukedag. dvs. mandag, tirsdag, osv.
punkt 3  klokkeslettet da skaden er meldt
punkt 4  Leder på RvR-bilen
punkt 5  adressen på skadestedet og skadekommune
punkt 6 kommunenummer
punkt 7 Her fylles ut hvem som har rekvirert RvR-bilen eller meldt skaden 

Rekvirering kan skje av nabobrannvesen/etat, regional alarmsentral, 
forsikringsselskap/vaktselskap osv. 

Husk å notere hvor vedkommende ringer fra og navnet. Melding om skaden 
kan komme fra skadelidte, nabo, leietaker osv.  skriv navnet på vedkommende.

Felt C
punkt 1 Her skrives navnet på eier av skadestedet, adresse med postnummer 
og tlf. nr. når det er en ”juridisk” eier, for eks. borettslag, sameie o.l., er det 
svært viktig å få med navn og eventuell postadresse til denne.

nB!  i et borettslag så er dette alltid eier og beboerne er dermed leietaker 
av sin bolig. obos, UsbL eller andre boligorganisasjoner er aldri eiere, men 
de er forretningsførere for borettslagene. derfor er det viktig at navnet på 
borettslaget/eller sameie føres opp som eier.

punkt 2-4 Her oppgis eventuelle andre eiere/leietakere. det skal noteres 
navn og forsikringsselskap for de som det utføres en jobb for.  
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Utført RVR -arbeid

Felt d
punkt 1 Her skrives navnet på det forsikringsselskapet som har erstatnings-
ansvaret for skaden.

Under feltet kontaktpersoner, skal det kun noteres navn hvis man har vært 
i kontakt med en representant for forsikringsselskapet i forbindelse med 
skaden, enten personlig på skadestedet eller via telefon. det er ofte flere 
forsikringsselskap involvert i én skade.

eksempelvis kan bygningen være forsikret ett sted og innbo/løsøre et annet 
sted. det samme gjelder for næringseiendommer. det er viktig å få med 
flest mulige involverte forsikringsselskap. spesielt viktig er bygningseierens 
selskap. det samme gjelder for punktene 2, 3 og 4.

oBs!  når skaden er av en slik art og/eller størrelse at man regner med at 
et skadesaneringsfirma må overta, skal forsikringsselskapet varsles. notér 
navnet på den eller de dere er i kontakt med.

Felt E
punkt 1  tid for utkjøring er når RvR-bilen forlater stasjonen. 
punkt 2  Retur er når RvR-bilen er på plass på stasjonen. 
punkt 3  antall timer, avrundes opp til nærmeste 0,25 timer.
punkt 4  totalsummen for bruk av RvR-bilen summeres automatisk.

Felt F
punkt 1  antall personer som arbeider med RvR.
punkt 2  antall timer pr. person rundes opp til nærmeste halvtime.
punkt 3  totalsummen i kroner for antall personer. summeres automatisk.
punkt 4  Her noteres antall personer som er innkalt eller arbeider overtid.
punkt 5  antall timer pr. person.
punkt 6  totalsummen i kr. for antall personer. summeres automatisk.
punkt 7  summeres automatisk. 
punkt 8  summeres automatisk.
punkt 9  dersom skadestedskommunenes brannvesen arbeider med 
 mannskaper fra RvR, noteres navnet på brannvesenet/etaten her.
punkt10  Hvis det er ordinære vaktmannskaper, noteres antallet her.
punkt11  antall timer pr. person. 
punkt 12 Fylles ikke ut
punkt13  Hvis det er innkalte mannskaper noteres dette her
punkt14  antall timer pr. person. 
punkt 15 -17 Fylles ikke ut
punkt 18 Fylles ut ved eventuell RvR-lederinnsats
punkt 19 summeres automatisk
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Felt G
punkt 1  Her krysses av for brannskade, vannskade eller annen tjeneste.
punkt 2  Med vannskade menes ”bare“ vannskade, dvs. ikke vannskade som  
 følgeskade etter en brann.
punkt 3 annen tjeneste kan være tjenester knyttet til levering av strøm,  
 trailervelt, lensing av båter, pulversuging uten brann osv. 
 kryss også av for den type arbeid som er utført.

Forklaring til utfylling av rubrikkene i felt G
Lensing betyr bruk av lensepumper/vannsugere. tørking betyr bruk av aggregater 
tildekking herunder tetting av tak, dører, møbler osv. Med rydding/flytting 
menes at inventar/løsøre samles/flyttes til andre steder, stables, settes på 
klosser osv.

Røykventilasjon betyr kun bruk av vifter. konservering betyr bruk av olje mot 
korrosjon.

Levering av strøm betyr kun levering av strøm til eksterne formål. det 
gjelder ikke strøm til “eget“ bruk. bortkjøring betyr at ting kjøres bort til 
andre steder, når RvR-mannskapene arbeider med dette, eventuelt sammen 
med andre.

Type bygning: enebolig, rekkehus, blokk ol. Husk navn på 
borettslag, sameie og lignende. dette gjelder også næringsbygg.

ved brannskade noteres hva som brant og hvor. ved vannskade noteres også 
årsak. skriv alltid opp hva som ble skadet og ca. skadet areal.

eventuelle andre opplysninger av interesse i forbindelse med skaden, må 
noteres. det kan eksempelvis være opplysninger om hva ble reddet, hvem 
som ble varslet, osv. Hvis noe ikke fungerer slik som det skal, skal dette 
også noteres.

Bilder
det er ønskelig at det legges ved 
bilder ved alle rapporter, spesielt 
dersom arbeidet på skadestedet 
varer mer enn 4 timer. Husk at noen 
skal vurdere hva som er utført og 
reddet på det aktuelle skadested. 
bilder legges inn på pc og deretter 
legges det inn ved å trykkes på last 
inn bildet nederst på siden.
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UTdRAG AV FoRSiKRinGSAVTAlEloVEn
Forsikringsavtaleloven (FaL) regulerer forholdet mellom forsikringstaker og 
forsikringsselskap. Følgende tre paragrafer i FaL tar spesielt for seg forholdet 
mellom forsikringstaker og forsikringsselskap når et forsikringstilfelle, dvs. 
en skade, er inntruffet. Lovteksten bruker begrepet sikrede. Med det menes 
den personen som har krav på erstatning. vanligvis er det eieren av bygget 
eller eieren av gjenstandene eller varene i bygget.

§ 4-10 (sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle)
er det overhengende fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe, eller er et 
forsikringstilfelle inntruffet, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan 
ventes av ham eller henne for å avverge eller begrense tapet.

Må sikrede forstå at selskapet kan få et regresskrav mot tredjeperson, skal 
sikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv 
kan vareta sitt tarv.

er forsikringstilfellet inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold melde 
fra til selskapet.

er det oppstått skade eller tap som følge av at sikrede forsettlig eller grovt 
uaktsomt har satt til side sine plikter etter første, annet eller tredje ledd, kan 
selskapets ansvar settes ned eller falle bort. ved avgjørelsen skal det legges 
vekt på skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers.

§ 4-11 (handlinger og unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og 
liknende personer)

ved forsikring som ikke har tilknytning til næringsvirksomhet, kan det ikke 
avtales at sikrede skal kunne tape sin rett til erstatning som følge av handlinger 
eller unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og andre liknende personer 
som sikrede har tilknytning til.
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§ 6-11 (selskapets ansvar for redningskostnader)
selskapet svarer for skade, ansvar, utgifter og annet tap som sikrede er 
påført under forhold som nevnt i § 4-10, når hensikten med tiltakene var 
å avverge eller begrense tap som faller inn under forsikringen, og tiltakene 
hadde en ekstraordinær karakter og måtte anses som forsvarlige. det 
samme gjelder slikt tap påført en person som etter § 4-11 hadde plikt til 
å foreta redningstiltak.

dersom sikrede plikter til å dekke tap påført en tredjeperson ved tiltak som 
nevnt i første ledd, gjelder § 7-6 for tredjepersons krav.

viktigste lærdom av disse tre paragrafene, er følgende:
bygningseieren har plikt til å gjøre en rimelig innsats for å begrense skaden 
som er oppstått.

skaden skal straks meldes forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet dekker utgiftene til forsvarlige skadebegrensende tiltak.
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