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vår idEologi
brannforebyggende arbeid skal være enkelt å utføre og følge opp.

safetyWeb er et digitalt verktøy for brannvernledere. det er utviklet 
av fagpersoner som har sitt daglige virke innen brannvernledelse og 
brannteknisk rådgivning, og i tett dialog med brukerne.

verktøyet skal være oversiktlig og brukervennlig for alle typer bruk, 
uavhengig av byggets størrelse eller kompleksitet. 

Hva kan safEtyWEb gjørE 
for dEg?
saMlE branndokUMEntasjonEn På Ett stEd
safetyWeb er en digital brannbok som hjelper deg med å sette 
branndokumentasjonen i system.

varslE oM rUtinEr og avvik
safetyWeb hjelper deg med å etablere rutiner som varsler de som 
skal utføre oppgaver og internkontroll. systemet viser også historikk 
for avviksoppfølging slik at prosessene flyter og er godt dokumentert.

brUkErvEnnlig og lEtt tilgjEngElig
safetyWeb gir oversikt over status for brannvernarbeidet med gode 
rapporter. brannvesenets tilsyn kan forberedes på få minutter.



safEtyWEb
oversiktlig digitalt arkiv for all brannverndokumentasjon.

søke- og filtreringsmuligheter som gjør dokumenter enkelt 
å gjenfinne.

oppgaver knyttet til brannvern kan delegeres til utvalgte 
personer i systemet. brannansvarlig varsles dersom 
oppgaver ikke blir kvittert ut innen angitt tidsfrist.

oppgaveliste og avviksregistrering kan føres rett i 
systemet på nettbrett eller mobil.

internkontrollrunder, årskontroll av brannteknisk utstyr, 
brannøvelser og lignende legges inn som faste rutiner 
med varsling i forkant.

Enkel generering av oversiktlige statusrapporter for 
brannvernarbeidet, for eksempel til bruk for ledelsens 
gjennomgåelse, i tilsyn med brannvesenet eller i evaluering 
av brannvernarbeidet.

gjennom CoWi support får brukerne opplæring i 
verktøyet. Helpdesk for normal bruk av verktøyet løses 
kostnadsfritt over telefon og lync. Utvidet kursing og 
support ytes etter nærmere avtale.

tillEggsModUlEr
Utvidet arkivmodul for alle typer dokumenter relatert til 
bygget. leiekontrakter, drifts- og vedlikeholdskontrakter, 
heiskontrollavtale, abonnement og andre dokumenter 
som krever oppfølging. varsling kan knyttes til angitte 
tidsfrister. 

kontrollrapporteringsmodul som kan benyttes av 
eksterne foretak som driver fagkontroll av installasjoner. 
kontrollskjemaene genererer rapporter som sendes 
direkte inn i safetyWeb som dokumentasjon og avviks-
oppfølging.
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brannrådgivning
vi tilbyr også faglig bistand til brannvernledere.

alle virksomheter og eiere har ulike utgangspunkt når de starter med 
safetyWeb. 

Mangelfull dokumentasjon av bygg, manglende målsetninger, risiko-
analyse eller instrukser kan utbedres, produseres og dokumenteres i 
samarbeid med våre branntekniske rådgivere. 

vi er et av norges ledende fagmiljøer innen brannteknisk rådgivning, 
og har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse for de relevante 
sentrale godkjenningsområdene hos direktoratet for byggkvalitet. 

safetyWeb har et landsdekkende forhandlernett.

kontakt en av våre forhandlere via  safetyweb.no 
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kUndErEfEransEr
”Som en av Oslos største eiendomsforvaltere er vi avhengig av gode 
systemer. SafetyWeb ble valgt til å ivareta brannvernet fordi det er et 
svært enkelt og fremtidsrettet system.”

Eiendomsspar as v/Marius jensen

”Brannvernarbeidet er blitt adskillig enklere å følge opp og mer 
oversiktlig etter at vi tok i bruk SafetyWeb på byggene våre”

statoil asa v/stein Malmberg 

noen av våre kunder:

offEntlig sEktor Privat sEktor

akershus fylkeskommune CooP

Museene i Midt-norge norgesgruppen asa

nordlandssykehuset Eiendomsspar as

Hornindal kommune first Hotels

stryn kommune statoil asa

Eid kommune akvariet i bergen

gol kommune norges røde kors

fosnes kommune kongsberg gruppen



grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

0605 oslo

norway

+47 02694

safetyweb@cowi.no

cowi.no

adrEssE

tElEfon

E-Post

WWW

kUnnskaPEn bak vårE 360° løsningEr
CoWi er et av norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. 
vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på 
markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. som 
en del av CoWigruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 medarbeidere, har vi kompetanse og 

kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt.


