
Vedlegg til bedrifter og boligsameier 

 

Asker og Bærum brann og redning IKS 

Postadr.: 

 

Besøksadr.: 

Katrineåsveien 20, 

3440 Røyken 

Fredtunveien 5  

1386 Asker 

Telefon: 

E-post: 

Nettside: 

66 76 42 00 

post@abbr.no 

www.abbr.no  

Org. nr.: 

Bank: 

980 358 380 

1503.27.76490 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor krever brannvesenet nøkler til alle alarmkunder?  
Vi krever nøkler til alle våre alarmkunder for at vi raskt skal kunne redde liv og verdier uten å ødelegge 
inngangsdører eller vinduer. Vårt krav er at brannvesenet skal ha adgang til alle rom som er dekket av 
alarm/sprinkleranlegg.  
 
Når brannvesenet ikke har nøkkel prøver mannskapene å vurdere om det brenner gjennom vinduer. 
Da er det lett å feilvurdere. Det kan bli fatalt. Vi vurderer også om vi må bryte opp dører. De aller fleste 
av utrykningene til alarmkunder er unødige. Når vi har nøkkel slipper vi å bryte opp en dør eller knuse 
et vindu ved unødige alarmer.  
 

Nøkkelboks  
Virksomheter og borettslag/boligsameier skal ha alarmbelagt FG-godkjent nøkkelboks for 
næringsbygg. Brannvesenet stiller ikke krav til boksen, men til låssylinderen for at boksen skal kunne 
åpnes med vår standard nøkkel.  
 
Det er bare brannvesenet som kan åpne nøkkelboksen. Alarmen fra nøkkelboksen går til 110-
sentralen og det er brannvesenet som rykker ut hvis nøkkelboksalarmen blir utløst.  
Vi anbefaler at dere inngår vedlikeholdskontrakt med leverandør av nøkkelboksen.  
Vi ønsker at dere velger å ha masternøkkel  
 
Vi anbefaler systemnøkler med en masternøkkel som passer til alle leiligheter/leietagere/rom med 
alarm. Da kommer vi raskere frem til den riktige leiligheten eller det riktige rommet. Husk å regulere i 
kontrakt med bruker at de ikke kan skifte låssystem eller sette på ekstra lås.  
 

Hva hvis kunden har mange nøkler?  
Nøklene skal tydelig merkes og gi adgang til alle rom i bygningen som dekkes av 
alarm/sprinkleranlegget. Det skal være samsvar mellom hva som vises på brannsentralen og 
nøkkelmerkingen. Hvis kunder har så mange nøkler at en nøkkelboks blir for liten, må det monteres 
flere nøkkelbokser eller aller helst etablere et nøkkelrom i bygget. Plassering av nøkkelrom må tegnes 
inn i orienteringsplanen. Husk å endre orienteringsplanen når det er nødvendig. Vi har dessverre 
opplevd å bruke meget lang tid på å finne riktig nøkkel. Husk å levere ny nøkkel til brannvesenet. 
 

Det er lett å glemme at også vi må ha ny nøkkel når du skifter lås. Da må du ta kontakt med oss for å 

avtale møte for nøkkelinnlåsing. Ta kontakt pr. telefon 66 76 42 75 eller pr. mail til: marked@abbr.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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