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KRITERIER FOR ORIENTERINGSPLAN VED BRANNSENTRAL VEDR.  
ALARMOVERFØRING TIL ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING (ABBR) 
 
Orienteringsplanen i denne avtalen er både en plan over bygget og dets branntekniske installasjoner 
og en plan som viser områder i bygget som er sikret med brannalarmanlegg og anleggsoppdeling. 

 
Det skal være 2 stk. sett orienteringsplaner begge laminert i A3-format. Et sett skal fastmonteres ved 
brannsentralen/BI-panel og et sett skal være til å ta med seg. Løse orienteringsplaner skal ligge i 
hylle/kasse ved brannsentralen og merkes med: O-plan brann. Tekst på brannsentralen skal 
harmonere med tekst på orienteringsplan (eks. romnr/navn, detektornr). Planen skal vise en etasje pr. 
tegning og alltid være oppdatert i forhold til eksisterende situasjon.  
 
Orienteringsplanen skal vise følgende deler og installasjoner: 

 Brannseksjonering (REIM 90, 120 eller bedre) 
 Detektorer og manuelle meldere (med nummer, romnr./romangivelse). Tekst på 

brannalarmsentral og orienteringsplan må være sammenfallende. 
 Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner: 

- plassering av og adkomst til sprinklersentral/ventil/hovedstoppekran. 
 Røykventilasjon (plassering av røykluker/vifter og betjeningspanel). 
 Tekniske rom, heismaskinrom, ventilasjonsrom, fyrrom (nødstopp for fyrrom). 
 Stigeledninger (tørropplegg). 
 Inngangspartier, hovedangrepsvei og trapperom. 
 Rømningstrapp/rømningsveier marke)res i grønn gjennomsiktig farge 
 Lagring/bruk av farlig stoff – hvor er tanken plassert og om det er en over- eller 

undergrunnstank. Høyrisikoområder og eventuelle andre forhold som er vesentlig for 
slokkeinnsatsen, herunder lagring av eksplosjonsfarlig stoff. 

 Batterilager, batterirom 
 Nødstopp av strømtilførsel for solcellepaneler. 
 Hovedstoppekran for forbruksvann. 
 Husbrannslange/slokkeutstyr. 

 
I tillegg er følgende viktig: 

 Tegnforklaring. 
 Dato for utførelse av tegning/revisjon av tegning. 
 Hvilken plan/etasje tegningen gjelder for. Rommene merkes med identitet. 
 Symboler og tekst utføres i god lesbar størrelse. 
 Kartet orienteres i forhold til bygget og merket ”Du står her”. 
 Tegningen tilpasses den enkelte brannsentral hvis det er flere sentraler i bygget 

(hovedsentral, samt slavesentraler i hver oppgang og/eller hvert byggverk). 
 Detaljer som ikke er av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen. Det må være en lett 

synlig orienteringsplan for parkeringskjellere på vegg ved inn og utkjøringsramper (i 
forbindelse med angrepsvei) og i alle angrepsveier. 

 
Eget oppslag ved brannsentralen: 

 I tillegg til orienteringsplanen skal det ved brannalarmsentralen være en oppdatert telefonliste 
med oversikt over huseier, brannvernleder og andre kontaktpersoner. 
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Områdeplanen skal vise følgende:  

 Dersom det er et område med flere bygg/oppganger knyttet til samme brannalarmsentral skal 
alle bygg/oppgangene markeres med nummer slik at det er lett for brannvesenet å finne riktig 
bygg/oppgang for utløst alarm. 

 Oversikt over kjøreveier på området, samt de nærliggende kjente offentlige veiene rundt 
området/bygningen, slik at brannvesenet lett kan orientere seg i forhold til hvor på området de 
er.  

 
 


