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Vedlikehold av håndslokkere - Vannbaserte slokkeanlegg - Brannslangetromler

Virksomhetsområder
Håndslokkere - Vannbaserte slokkeanlegg -
Brannslangetromler

Rådet tilbyr:

• opplæring og eksamen i samarbeid med 
kvalifiserte kurs- og eksamensarrangører

• kompetansebevis til personer som vil utfø-
re vedlikehold i henhold til Norsk Standard
og annet regelverk

• tilsyn og registrering av kompetente
 virksomheter*)

slik at anlegg og brannslokkemateriell er
funksjonsdyktig den dagen de skal tas i bruk.

Vedlikehold av brannslokkemateriell er et
eieransvar
I følge Forskrift om brannforebyggende tiltak og
tilsyn m/veiledning er det eier av brannobjekt som
har ansvaret for at kvalifisert personell foretar regel-
messig vedlikehold av bl.a. vannbaserte slokkeanlegg, 
håndslokkere og brannslangetromler. Med kvalifisert
personell menes personer som gjennom opplæring, 
arbeid og erfaring har god kjennskap til oppbygging 
og funksjon av slikt brannslokkemateriell. Praktiske og
teoretiske kunnskaper skal kunne dokumenteres. Ved 
å benytte personer med kompetansebevis fra Rådets
ordning vil eier av brannobjekt kunne dokumentere at
det har blitt utført kvalifisert vedlikehold.

Rådet
Rådet for vedlikehold av håndslokkere (Rådet) ble etablert 
i 1997. Rådet endret navn til Rådet for vedlike hold av
brannslokkemateriell i 2005. Rådets økonomiske virksom-
het er basert på selvkost.

*) Gjelder  verksteder som utfører vedlikeholdsarbeid på
håndslokkere og brannslangetromler

Rådet tilbyr opplæring, eksamen og registrering
for personer som vil utføre vedlikehold av  håndslok-
kere etter NS 3910, brannslangetromler etter NS-EN
671-3 og vannbaserte slokkeanlegg etter NS-EN 12845 
og NS-INSTA 900-1.

Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og
30000 vannbaserte slokkeanlegg. Det er viktig at det
blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på
dette brannslokkemateriellet, slik at det virker som 
forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

Kompetansebevis
For personer skal ordningen kunne føre fram til utste-
delse av kompetansebevis.

For å få kompetansebevis og bli registrert, skal ved-
kommende ha bestått eksamen hos en eksamensar-
rangør godkjent av Rådet.

Informasjon om opplæring, kompetansebevis og registrering
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Det utstedes blått kompetansebevis for vannbaserte
slokkeanlegg samt brannslangetromler.  Det vil si at 
personen skal kunne utføre vedlikehold etter NS-EN 
12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3.  Kompetan-
sebeviset vil være en del av den dokumentasjon som
kreves for aktører i denne bransjen.

For håndslokkere utstedes kompetansebevis i to typer,
Kategori Rød og Grønn.

• Kategori Rød vil si at personen skal kunne utføre
kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumappa-
rater i henhold til NS 3910, tillegg B, kolonne 1.

• Kategori Grønn vil si at personen skal kunne utføre
alle typer kontroll og service på håndslokkere etter i 
NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.

Vitnemål om bestått eksamen skal ikke være eldre enn 
tre år ved søknadstidspunktet. Søknad om utstedelse 
av kompetansebevis sendes Rådet på fastlagt skjema
via nettsiden www.rvb.no.

Kompetansebeviset er gyldig i fem år, hvoretter det 
kan søkes om fornying for fem nye år. Ved søknad om 
fornying må det dokumenteres at søkeren i mellomti-
den har opprettholdt praksis. Ved annenhver fornying 
kreves ny bestått eksamen.

Opplærings- og registreringsordningen
Opplærings- og registreringsordningen er frivillig,
men Rådets ordning har oppnådd nasjonal anerkjen-
nelse. 

Gjennom opplæringen skal den enkelte kunne tilføres
kunnskap som gjør at vedlikeholdet skjer slik det er
forventet gjennom Forskrift om brannforebyggende
tiltak og tilsyn med veiledning.

For vannbaserte slokkeanlegg
Tilbudet om opplæring i vedlikehold av vannbas erte 
slokkeanlegg er tiltenkt faglærte rørleggere og andre
med tilsvarende kompetanse. Målet for opplæringen 
er å tilby alle som arbeider fysisk med vannbaserte 
slokkeanlegg en brann- og systemteknisk kompe-
tanse. For utstedelse av av kompetansebevis stilles det
bl.a. krav til monteringspraksis og vedlikeholdsopp-
drag.

For håndslokkere 
I Kategori Grønn settes det krav til minst tre måneders 
praksis ved søknad om kompetansebevis. Relevant 
praksis skal dokumenteres i form av en arbeidsgiver-
erklæring eller annen erklæring fra tredjepart.

Registrering som kompetent virksomhet
Foretak eller organisasjon, som tilfredsstiller de 
minimumskrav som fremgår av Rådets Utfyllende
bestemmelse nr. 8H kan bli registrert som kompetent
virksomhet. Virksomheter som utfører vedlikehold på
håndslokkere kan derved dokumentere at de er kvali-
fisert for denne type arbeid. 

For å bli registrert må virksomheten fylle ut et søk-
nadsskjema. Virksomheten må være registrert i Brønn-
øysundregistrene. Virksomheten må bl.a.  ha ansatt 
personell med kompetansebevis Kategori Grønn,
hensiktsmessig innredet verksted og lager, tilstrekkelig
verktøy og utstyr, servicemanualer
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og fyllings- og trykksettingsutstyr. Virksomheten
må forplikte seg til å følge Rådets utfyllende be-
stemm elser og kravene gitt i NS 3910 og 
NS-EN 671-3. Søknad om registrering som kom-
petent virksomhet behandles av Rådet. Rådet 
gjennomfører et førstegangstilsyn hos virksom-
heten før eventuell registrering.  Det blir også
foretatt stikkprøvekontroller for å få bekreftet at 
kravene etterleves.

Kontroll- og serviceintervall
Standardene inneholder krav til vedlikeholdsin-
tervaller og alle aktører som er underlagt Rådets
ordning må følge disse anvisningene. 

Registre og lister
Det er gitt konsesjon av Datatilsynet for oppretting av 
to registre. Ett register for personer med kompetan-
sebevis og ett register for kompetente virksomheter.
Oppføring i personregisteret er frivillig. For at registre-
ne til en hver tid skal være korrekte er det viktig at alle
endringer i de opplysninger som er lagt til grunn ved
registreringen blir meldt inn til Rådet.  e-postadresser 
er med tiden blitt enda viktigere, slik at man får gitt 
raske meldinger.

Listene er tilgjenglige på Rådets hjemmeside www.
rvb.no.

Tilbaketrekking
Viser det seg at det er gitt uriktige opplysninger, at 
vilkår ikke blir overholdt, at det skjer misbruk av kom-
petansebeviset, at det blir påvist særdeles mangelfullt
vedlikeholdsarbeid, at avgifter ikke blir betalt eller at
andre særlige forhold foreligger, vil kompetansebevis
og /eller registrering bli trukket tilbake.

Rådets Utfyllende bestemmelser
nr. 1 Behandling av klager og saksforberedelse
nr. 2 Tilbaketrekking av kompetansebevis og

registrering
nr. 3 Registre og lister
nr. 4 Eksamen og sensur
nr. 5 Krav til kursarrangører
nr. 6  Kompetansebevis R, G og V  
nr. 7H Krav til vedlikeholdspersonell for håndslok-

kere og brannslangetromler
nr. 7V Krav til vedlikeholdspersonell for vann-ba-

serte slokkeanlegg
nr. 8H Krav ved registrering av kompetent virk-

somhet for vedlikehold av håndslokkere og
brannslangetromler.

Kurs og eksamen
Opplæringen finner sted hos etablerte og erfarne
kursarrangører som er godkjent av Rådet.

Kursmateriell, både for elever og forelesere, utarbeides
av Rådet. Retningslinjene for opplæringen baseres på 
standardene og Rådets utfyllende bestemmelser.

For vannbaserte slokkeanlegg har kursene en varig-
het på 20 undervisningstimer foruten selvstudier med
pålagt innlevering av oppgaver for godkjenning.

For håndslokkere skal kurs av Kategori Rød ha en 
varighet på minst 8 undervisningstimer, mens kurs av 
Kategori Grønn skal ha en varighet på minst 32 under-
visningstimer.

Oversikt over godkjente kursarrangører finnes på 
Rådets Internettside. Informasjon om kursene og 
påmelding skjer ved direkte henvendelse til kursar-
rangør.

Eksamen arrangeres av eksterne arrangører godkjent
av Rådet. Normalt vil eksamensarrangørene være de 
samme som kursarrangørene.

Eksamensoppgaver blir tilrettelagt og godkjent av
Rådet. Eksamen inneholder både teori og praksis. 
Eksamensresultatet angis som bestått eller ikke be-
stått. Elever med bestått eksamen vil få tilsendt vitne-
mål fra eksamensarrangøren. Det er ikke anledning til 
å gå opp til første eksamen uten først å ha tatt kurs.



Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell Telefon 67 83 86 00
Strandveien 18 
Postboks 246
1326 Lysaker

www.rvb.no
info@rvb.no

Sekretariatets adresse
Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell
Postboks 246
1326 LYSAKER

Tlf. 67 83 86 23 - 67 83 86 35

Vedlikeholdsetiketter og halsringer
Kontroll- serviceetiketter og halsringer, som skal settes 
på håndslokkere og brannslangetromler etter utført
vedlikehold, kan kjøpes av Rådet.

Eksempel på vedlikeholdsetiketter og halsring.

Administrasjon
Standard Norge (SN) er Rådets sekretariat. Rådet 
administrerer ordningen. Sekretariatet fungerer som
bindeledd mellom Rådet og eksterne arrangører, og 
gir veiledning til de som søker informasjon.

Sekretariatet arbeider i henhold til instrukser 
godkjent av Rådet.

Rådets sammensetning 2013
Knut Norum, formann, Norsk brannvernforening
Knut Birger Bakken, Norsk Brannbefals Lands forbund
Harald Sontum, Brannteknisk forening
Ørjan Svendsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
Håvard Grønstad, Finansnæringens Fellesorganisasjon
Tom Høseggen, Standard Norge
Ulla Gjerdrum, sekretær, daglig leder for Rådet

Leder for gruppen for vannbaserte slokkeanlegg:
Terje Fjell, Brannteknisk forening

Bank: 50100684672 
Org.nr. MVA 877 171 582


