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1 BESKRIVELSE 

Kort beskrivelse av prosessen / aktiviteten som prosedyren tilhører  
 

 
Åpne på web 

2 GJENNOMFØRING 

Daglig 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Inspeksjon av brannbil 
For å sikre at brannbilen er funksjonell og riktig utstyrt er det 
nødvendig med jevnlig kontroll. 

Utførelse 

 Kontrollen utføres og loggføres som arbeidsordre i FDV-verktøy, 
iht. sjekklister som ligger under 6.4 Rullende Materiell. 

 Utføres ved begynnende vakt. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

2 Kontroll av telefonsamband 
For å sikre at telefonsambandet er i drift og fungerer tilfredsstillende 
er det nødvendig med jevnlig kontroll. 

Utførelse 

 Ring opp lufttrafikktjenesten og deretter be om at 
lufttrafikktjenesten ringer tilbake. Når denne samtalen er utført 
begge veier med positivt resultat er kontrollen utført. 

 Dokumenteres i FDV-verktøyet. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

3 Kontroll av radiosamband 
For å sikre at sambandet er i drift og fungerer tilfredsstillende er det 
nødvendig med jevnlig kontroll. 

Utførelse 

 Kall opp lufttrafikktjenesten og be om signalstatus.  
”Tårn – dette er Brann 1 – Radiosjekk” 
”Brann 1 – dette er Tårn – du er sterk og klar” 

 Dokumenteres i FDV-verktøyet 

Dokumenter 

 Bruk av VHF- og UHF-radio (bakkefrekvens) 
 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

http://sgm294/dev/?template=WorkFlowDiagram&objid=8762d16a-3b7d-48b5-8ed3-d73b87f4b848
http://docmap/Docmap/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCKEYID=401599


Brann og redning - Kontroll og vedlikehold av utstyr  12.11.2015 

Dokumentet er ukontrollert hvis utskrevet eller nedlastet  Side 2 av 5 

4 Inspeksjon av personlig bekledning 
Brannbekledning utsettes for jevnlig slitasje og må repareres/ byttes 
ved behov for å ha tilfredsstillende funksjon. Brannbekledning er 
personlig. 

Utførelse 

 Ved vaktstart tar den enkelte ansatte en visuell inspeksjon av sitt 
personlig utstyr og melder fra ved behov for reparasjon eller 
utskiftning. 

 Brannbekledning skal vaskes etter den er eksponert for røyk, og 
jevnlig utenom dette. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

Ukentlig 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Kontroll av brannbil 
For å sikre at brannbilen er funksjonell og riktig utstyr er det 
nødvendig med jevnlig kontroll. Kontrollen skal inkludere kartverket i 
brannbilen. 

Utførelse 

 Kontrollen utføres og loggføres som arbeidsordre i FDV-verktøyet, 
iht. sjekklister som ligger under 6.4 Rullende Materiell. 

 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

2 Kontroll av radio- og telefonsamband 
For å sikre funksjon ved en uønsket hendelse må følgende 
kontrolleres: 
Direktelinje til tårn (hvis det finnes).   
Direktelinje til nødetatene (hvis det finnes). 

Utførelse 

 Løft røret, og gi melding «Dette er lufthavn XXX, vennligst bekreft 
at du hører meg». 

 Be om at de ringer opp igjen. (fysisk sjekke om telefonen ringer) 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

3 Kontroll av crashalarm 
For å sikre at crashalarmen er i drift og fungerer tilfredsstillende er det 
nødvendig med jevnlig kontroll. 

Utførelse 

 Kontrollen utføres ved at man ber lufttrafikktjenesten aktivere 
alarmen.  

 Prøven annonseres på høytaleranlegg 

 Innendørs sirene og lydsignal på bakkefrekvens utløses.  

 Portene i brannstasjonen åpnes når alarmen utløses 

 Deretter kontrolleres det at alle klokker/sirener fungerer 
tilfredsstillende samt at eventuelle tilleggsfunksjoner koblet til 
alarmsystemet fungerer (automatisk portåpning etc.). 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

 

Månedlig 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Månedlig kontroll av varslingssystem 
UMS systemet brukes for å tilkalle ekstra personell ved behov og går 
ut som et telefonanrop.   

Utførelse 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 
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 Mottaker kan melde tilbake via systemet om de har anledning til å 
rapportere til lufthavnen eller ei. 

 
Månedlig test av UMS 

 Testen gjennomføres ved å følge instruks for UMS, med 
meldingstype for øvelse.   

 Gjennomført test dokumenteres i FDV-verktøyet 

Dokumenter 

 Instruks UMS (6.2.2.2.1) 

2 Månedlig kontroll av brannbil 
For å sikre at samanded er er i drift og fungerer tilfredsstillende er det 
nødvendig med jevnlig kontroll. 

Utførelse 

 Brannbilen skal kontrolleres i henhold til sjekkliste for månedlig 
kontroll som ligger under 6.4 Rullende materiell 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

3 Skumtest 
Skumproduksjonssystemet skal kontrolleres i for å sikre funksjon og 
driftssikkerhet. 

Utførelse 

 Funksjonsprøve av brannbilens skumproduksjon ved å starte 
pumpesystemet og sjekke at skum av akseptabel kvalitet leveres. 

 Utføres som arbeidsordre i FDV-verktøyet. 

Rullende 
materiell: 
Operativt 
personell 

 

Kvartalsvis 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Gjennomgang av forurensningsmateriell 
Brann og redningstjenesten besitter lufthavnens utstyr for 
begrensning av skadeomfang ved akutt forurensning. Hvert kvartal tar 
man en gjennomgang av materiellet. 

Utførelse 

 Utføres som en del av MØP: MODUL 5 – Lokale tilpasninger 
 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

2 Våt eller tørr sugeprøve 
Sugeprøve er en tetthetsprøve av pumpe og rørsystem. 

Utførelse 

 Gjennomføres etter produsentens anvisninger 

 Kontrolldata loggføres 

 Utføres som arbeidsordre i FDV-verktøyet 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

Halvårlig 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Stikkprøvekontroll pulverlager 
For å sikre at pulveret er av ønsket kvalitet og ikke forringet er det 
nødvendig med jevnlig kontroll av pulverlageret. 

Utførelse 

 Utføres som arbeidsordre i FDV-verktøyet 

 Lagringssted skal være tørt 

 Pulveret skal være fritt for klumper 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

file:///D:/OneDrive/HTL%09d852b255-1159-4a70-8ebe-630398d74348%09MODUL%205%20–%20Lokale%20tilpasninger
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 Mengde på lager skal stemme med lagerbeholdning i FDV 
verktøyet 

 Krav til minimumsbeholdning skal være ivaretatt ihht brann- og 
redningskategori 

 Eldste parti skal være lettest tilgjengelig slik at det brukes først 

 Tiltak iverksettes dersom feil eller mangler. 

 Kontrollert parti skal merkes slik at det eldste partiet benyttes 
først. 
 

Årlig 

Nr. Aktivitet  Utfører 

1 Kontroll av pulveraggregat 
Utføres ofte i sammenheng med øvelse som krever praktisk bruk av 
aggregatet (halvårlig øvelse med bruk av pulveraggregat) 

Utførelse 

 Aggregat for pulver (montert i utrykningskjøretøy) utløses, tømmes 
helt og rengjøres. 

 Ved åpning av aggregat trykkavlastes skrue på påfyllingstyss, 
skruen av før fyllestuss åpnes. Bruk vernebriller og støvmaske. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

2 Kontroll av skumaggregat 
Utføres ofte i sammenheng med øvelse som krever praktisk bruk av 
aggregatet. Minimum en gang per år må brannbilens 
produksjonssystem for skum tømmes og inspiseres. 

Utførelse 

 Hele brannbilens produksjonssystem for skum tømmes helt og 
inspiseres. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

3 Kontroll av vanntank 
Minimum en gang per år må hele vanntanken inspiseres og 
innvendige vegger må grundig rengjøres. 

Utførelse 

 Utføres ihht leverandørens instruksjonsveiledning.Tanken tømmes 
helt og rengjøres innvendig, ved behov må evt innvendige skott 
demonteres for å komme til. Eventuelle sink anoder montert i tank 
kontrolleres og byttes ut ved behov. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

4 Kontroll av personlig verneutstyr 
Minst årlig gjennomføres en mer gjennomgående funksjonell kontroll 
av personlig verneutstyr.   

Utførelse 

 Dersom lufthavnen ikke har kompetanse til å utføre dette selv må 
det settes bort til ekstern utørelse 

 Opprettes som periodisk aktivitet i FDV-verktøyet 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

5 Kontroll av håndslokkeapparat 
Kontroll av manuelt håndslokkeutstyr skal foretas jevnlig for å sikre 
tilstrekkelig funksjonssikkerhet. 

Utførelse 

 Kontrollen skal dokumenteres og utføres av kompetent person iht. 
NS3910. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

6 Kontroll av førstehjelpsutstyr 
Utover at det inkluderes i daglig inspeksjon av brannbil, etterfylles 
førstehjelpsutstyr ved behov. 

Brann og 
redning: 
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Årlig kontroll av oksygenkoffert (der dette finnes) 

Utførelse 

 Utføres iht. arbeidsordre i FDV-verktøyet. 
 

Operativt 
personell 

7 Brannkummer og hydranter  
På de lufthavner der brannkummer og hydranter brukes for etterfylling 
av vann i beredskapsarbeidet har brann- og redningstjenesten et 
ansvar for at disse anleggene er i hensiktsmessig og operativ tilstand, 
samt lett synlige. Brannkummer og hydranter skal alltid være 
tilgjengelige. 

Utførelse 

 Visuell kontroll gjennomføres regelmessig etter behov og 
vurdering.   

 Avvik dokumenteres i FDV-verktøyet 
 
Årlig skal følgende kontrolleres og funksjonstestes: 

 Pakninger 

 Ventiler 

 Vanngjennomstrømning 

 Der lokale forhold tilser det kan det legges opp til hyppigere 
kontroller.   

 Disse legges inn som periodiske aktiviteter og dokumenteres i 
FDV-verktøyet. 

Brann og 
redning: 
Operativt 
personell 

3 REGISTRERINGER 

4 GRENSESNITT OG REFERANSER TIL ANDRE PROSESSER OG DOKUMENTER 

5 VEDLEGG 

 


