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KRAV TIL VEDLIKEHOLDSPERSONELL FOR HÅNDSLOKKERE OG
BRANNSLANGETROMLER
1

Omfang

Bestemmelsen angir de minstekrav til kunnskaper som Rådet anser som nødvendige for å
bestå eksamen for vedlikeholdspersonell. Bestemmelsen angir også krav til praksis, alder og
opprettholdelse av kompetansebevis.
Bestemmelsen gjelder for vedlikeholdspersonell, sekretariatet og Rådet.
2

Definisjoner

I denne bestemmelsen gjelder følgende definisjoner:
2.1

Kompetent person kategori "RØD": Personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde
pulver-, vann- og skumapparater etter NS 3910 Tillegg B, B.1.1 og B.1.2.

2.2

Kompetent person kategori "GRØNN": Personen skal kunne utføre kontroll og service
på alle typer håndslokkere etter NS 3910 og kontroll av brannslangetromler etter NSEN 671-3.

2.3

Begrepet "å kjenne til": vedkommende har generell kjennskap til stoffet.

2.4

Begrepet "å redegjøre for": vedkommende har god kjennskap til og forståelse for
stoffet.

3

Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "RØD"

Vedkommende skal kunne:
a)

kjenne til prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;

b)

kjenne til de mest vanlige brannårsakene;

c)

kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste
branner forløper;
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e)

kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall
omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;

f)

kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med
brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;

g)

kjenne til hvor og hvordan håndslokkere plasseres og hvordan plasseringen
skal merkes;

h)

redegjøre for slokkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige
aspekter;

i)

redegjøre for håndslokkernes originaletiketter og kontroll- og serviceetiketter;

j)

kjenne til standarden som legges til grunn for vedlikehold av håndslokkere,
NS 3910;

k)

redegjøre for håndslokkernes oppbygging, virkemåte, kapasitet og effektivitet.
Dette gjelder også for eldre apparater som fortsatt er i bruk;

l)

kjenne til serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven
og leverandørenes betingelser;

m)

ha ferdigheter i praktisk håndtering og slokking med håndslokkere;

n)

kjenne til de håndslokkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige
grunner;

o)

redegjøre for de vanligste feil på håndslokkere.
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Krav til kunnskaper for kompetent person kategori "GRØNN"

Vedkommende skal kunne:
a)

redegjøre for prøve- og sertifiseringsbestemmelsene i Norge;

b)

kjenne til de mest vanlige brannårsakene;

c)

kjenne til betingelsene for brann, ulike typer branner og hvordan de vanligste
branner forløper;

d)

Utgått punkt 2017-09-18

e)

kjenne til de grunnleggende tallene i brannskadestatistikken, dvs. antall
omkomne i brann, antall bygningsbranner, erstatningsutbetalinger etc.;

f)

kjenne til de sentrale etater og organisasjoner som arbeider med
brannsikkerhet, godkjenningsordninger og brannforebyggende tiltak;

g)

redegjøre for hvor og hvordan håndslokkere og brannslangetromler plasseres
og hvordan plasseringen skal merkes;

h)

redegjøre for slokkemidlenes egenskaper, deres bruksområder og helsemessige
aspekter;

i)

redegjøre for håndslokkernes og brannslangetromlenes originaletiketter og
kontroll- og serviceetiketter;

j)

redegjøre for standardene som legges til grunn for vedlikehold av
brannslangetromler, NS-EN 671-3 og håndslokkere, NS 3910;

k)

redegjøre for håndslokkernes og brannslangetromlenes oppbygging, virkemåte,
kapasitet og effektivitet. Dette gjelder også for eldre håndslokkere og
brannslangetromler som fortsatt er i bruk;

l)

kjenne til serviceavtaler, muligheter for reklamasjon i henhold til kjøpsloven
og leverandørenes betingelser;

m)

redegjøre for kontroll- og serviceprosedyrer;

n)

redegjøre for sikkerhetsprosedyrer og personbeskyttelse;

o)

ha ferdigheter i praktisk håndtering og slokking med håndslokkere;
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5
5.1

p)

kjenne til de håndslokkere som ikke lenger er tillatt brukt av sikkerhetsmessige
grunner;

q)

redegjøre for feilsøking og de vanligste feil på håndslokkere og brannslangetromler, samt betingelsene for når disse skal tas ut av bruk.

Krav for utstedelse av kompetansebevis
Kompetent person kategori "GRØNN"

For å få kompetansebevis kategori "GRØNN" og bli registrert, skal vedkommende ha bestått
eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For å kunne gå opp til eksamen første
gang, skal vedkommende ha gjennomført kurs hos kursarrangør godkjent av Rådet.
Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om
kompetansebevis.
Søknad om utstedelse av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema.
5.2

Krav til alder

Eleven skal ha fylt 18 år for å delta på kurs.
6

Krav for opprettholdelse av kompetansebevis

Rådets utfyllende bestemmelser og vedlikeholdsstandardene NS 3910 og NS-EN 671-3 er
viktige grunnlagsdokumenter for gjennomføring av Rådets ordning.
Innehavere av kompetansebevis plikter å følge gjeldende bestemmelser. Dette gjelder også
alle tilleggene i standardene som bl.a. omhandler vedlikeholdsintervaller og tilhørende
kontroll- og serviceprosedyrer.
Kompetansebeviset fornyes for 5 år av gangen. Ved annenhver fornying kreves ny bestått
Eksamen samt dokumentasjon om opprettholdt praksis.
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Krav til kvalitet av utført vedlikehold

I tilfeller hvor det stilles spørsmål ved kvaliteten av vedlikeholdsarbeidet utført av kompetent
person kan Rådet få utført en etterkontroll av dette arbeidet.
I slike tilfeller oppnevner Rådet to personer, hvorav én bør være fra forebyggende avdeling i
det kommunale brannvesen på stedet samt én utpekt av Rådet.
Eier av brannobjektet og den kompetente personen skal gis anledning til å delta på
etterkontrollen.
8

Tilbaketrekking av kompetansebevis

Ved misligholdelse av forannevnte krav vil kompetansebeviset kunne bli trukket tilbake, se
Utfyllende bestemmelse nr. 2.
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