Veileder
Opprettelse av avtale med brannvesenet om automatisk
alarmoverføring samt utrykning i Hamar, Stange og Løten
(Også gjeldende for våre alarmkunder i andre kommuner)

Hedmarken brannvesen har utarbeidet en veileder for opprettelse av avtale om automatisk
overføring av alarm, og utrykning. Veilederen gjelder både for brannalarm og heisalarm.
Formålet med veilederen er å bidra til ryddigere og enklere saksgang, da det er flere parter
involvert i denne prosessen. I all hovedsak skal kunden forholde seg til brannvesenet som
premissgiver for tjenesten.
Vi ønsker dere velkommen som alarmkunde hos oss.

Hamar 04.06.2019
Torgeir Lysholm Dybvig, brannsjef
Hedmarken brannvesen
Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Sentralbord: 400 07 999
E-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no

Flytskjema
AVTALE OM AUTOMATISK OVERFØRING AV BRANNALARM TIL
BRANNVESENET OG UTRYKNING
Brannvesenets ansvar
Kundens ansvar
Ønsker automatisk overføring til
brannvesenet

Kontakt Hedmarken
brannvesen
Tlf: 400 07 999

Kunde bestiller linje
for overføring av
alarmsignal bedrift /
110 sentral

Rapportere inn opplysninger
til brannvesenet

Avklare plassering
av nøkkelsafe med
brannvesenet

Brannvesenet utarbeider
avtale, og sender to
eksemplar til kunden

Det skal være
orienteringsplaner
ved
brannalarmsentral

Kan være aktuelt
med befaring på
alarmadressen for å
avklare plassering
av nøkkelboks og
godkjenne
orienteringsplan

Signere og returnere 1 avtale
til Hedmarken brannvesen
og avtal tid for innleggelse av
nøkler i safen.

Brannvesenet mottar avtale
og sender Skjema 93
110-sentral for registrering

Automatisk overføring av alarm
kan basere seg på krav gitt i
byggesak, eller et ønske fra
eier/kunden om rask bistand ved
alarm.

Kunde må fylle ut skjema”
opplysninger til brannvesen.”
(vedlegg 93) med opplysninger
om objektet slik at avtale kan
utarbeides av brannvesenet.

Brannavtale (vedlegg 91)
Heisavtale (vedlegg 92)

Brannvesenet godtar ikke
tilkopling av overføringen før
avtalen er returnert,
nøkkelboks med nøkler er på
plass, og orienteringsplan er
godkjent. Dette er viktig for
brannmannskapene.

Hedmarken brannvesen gir
110-sentralen beskjed om at
overføring kan tilkoples

Denne prosessen kan ta opptil
24 timer
Overføring av alarm og
utrykning er klart etter 24
timer etter 110 har mottatt
skjema 93

OPPLYSNINGER TIL
HJELP FOR
BRANNVESENET
Vedlegg skjema 93

Hedmarken brannvesen
Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Tlf:
400 07 999
Faks:
62 59 58 10
postmottak@hedmarken-brannvesen.no
E-post:
www.hedmarken-brannvesen.no
Nettadresse:

Navn og adresser: Rev. dato: 19.02.2018TB
Objektets navn:
Objektets adresse:
Objektets gnr./bnr:
Eier:
Eiers e-post
Postadresse

Telefon:
Telefon:
Eier bygg,
org. nr:

Fakturaadresse
Agresso:

Faktura,
org.nr:

Tekniske data:
Type alarm:

Brann

X

(o/300m2)

Brann
(u/300m2)

Heis:

Linjenummer:
JA NEI Beskriv plassering :
Brannalarmanlegg:
Direkte varsling :

110-sentral: Alarmsentral brann Innlandet.
tlf 61 14 80 00

Nøkkelboks:
Røykventilasjon:
Slokkeanlegg:
Sporadisk overnatting:
Lagres brannfarlig vare:
Hvis ja, angi: vare, type
tank og mengde.
Dispensasjoner:

X Hvis ja, skal foreligge i branndok.

J
a

Nei

Kort beskrivelse av bygget,
drift og virksomhet:
Kontaktpersoner for brannvesenet ved utrykning (Brannvernleder er nummer 1):
Navn:
Telefonnr.:
Mobilnr.:
1.
2.
3.
4.
Avtaler med Hedmarken brannvesen

Dato: ………….brann avtale med Hedmarken brannvesen til 40 00 79 99
Mulighet for tilkobling heis mot rett protokoll og krever avtale med lokalt brannvesen.
Dato:……..heis avtale med Hedmarken brannvesen til 40 00 79 99
Hedmarken brannvesen godkjenner før oppkobling mot 110 sentral.
Alarmsentral brann Innlandet: tlf. 61 14 80 00, e-post: https://110-innlandet.no er vårt mottak
for alarmene.
Kunder kontakter lokalt brannvesen ved endringer av opplysninger og alarmsentralen ved
egenkontroll av brannalarmanlegg med overføring.
Viktige opplysninger (vannkilder, lagring av olje eller kjemikalier eller annet):

