
 

Beredskapsrom – utstyr, drift, vedlikehold  og kontroll 
 
Utstyrsliste for beredskapsrom 
 
Følgende utstyr bør være i eller i nærheten (raskt tilgjengelig) av beredskapsrom: 
 Sambandsutstyr 
 Radio 
 Termometer og hygrometer 
 Håndlykter 
 Brannslukningsutstyr - apparat (pulver) og/eller brannslange 
 Førstehjelpsutstyr, stasjonær førstehjelpsenhet 
 Sykebåre med 2 ulltepper og annet mobilt førstehjelpsutstyr 
 Vannbeholdere/plastkanner med tappekran (20 liter per person, min. 100 liter bærbart) 
 Toalett, vaske- og rengjøringsutstyr 
 Bord og stoler 
 Senger/hvilestoler 
 Håndverktøy 
 Utbrytningsverktøy bestående av spett, slegge (med reserveskaft), krafse, meisel 
 Klosser for underlag for åpning av dører 
 Reserve lyspærer, sikringer, batterier med mer 
 Reservedeler for nødstrømsaggregat (viftereim, pakninger og liknende) 
 Personlig utstyr 
  Annet enheten finner relevant 
 
Det skal foreligge oppdaterte utstyrslister, og planer for utstyr som skal bli tilført. 
 
 
Drift og vedlikehold 

Ved de rutinemessige inspeksjonene skal følgende kontrolleres: 
 
Bygningsteknisk: 

 Dører, luker og porter 
 Vannlekkasjer 
 Skader på betong 
 Rustangrep på stålkonstruksjoner 
 Fuktighetsangrep på trekonstruksjoner 
 
Ventilasjon 

 Ventilasjonsanlegg med prøvekjøring av ventilasjonsaggregat. Det kontrolleres at viftene 
for fredsventilasjon er i orden og at det ikke er ulyder i lagre, motor, vifter, med mer 

 Ventiler av alle slag kontrolleres. Om nødvendig foretas demontering og rengjøring og 
innsetting av alle bevegelige deler og anleggsflater med silikonholdig olje 

 



 

Sanitærinstallasjoner: 

 Tilbakeslagsventiler i drens- og kloakksystemet, samt øvrig sanitærutstyr skal 
kontrolleres og rengjøres minst en gang hvert år. 

 
Elektroteknisk anlegg: 

 Sikringsskap, varmeovner, og belysningsutstyr 
 Reservelager av sikringer, lysstoffrør og liknende kompletteres ved behov 
 Nødstrømsanlegg med prøvekjøring av aggregat (minimum 30 minutter med last, se 

instruksjonsbok) 
 Smøring og nødvendig etterfylling av olje og drivstoff 
 Batterier 
 
Oppvarming og fuktighet: 

 Regulering av elektriske ovner og varmebatteri må skje på grunnlag av erfaring på 
vedkommende sted 

 På grunn av høy relativ fuktighet i sommerhalvåret bør luftmengden som suges inn 
reduseres mest mulig 

 Sjekke at inventar og utstyr er hensiktsmessig lagret og ikke skades av fuktighet. 
 

Kontroll 

I tillegg til forannevnte inspeksjoner skal alle beredskapsrom kontrolleres minimum en gang 
hvert år for følgende: 

 Dører, luker og porter - hengsler, vridere, inspeksjonsplugger og pakninger 
 Overtrykksmåler prøves ved å åpne og lukke reguleringsventilene når 

ventilasjonsanlegget er i gang. Ved mistanke om at måleren ikke viser rett, skal denne 
demonteres og sendes leverandøren for kontroll. 

 Sanitærutstyr med drens- og avløps-/kloakkledninger med sjokk og/eller tilbakeslags-
ventiler (om nødvendig foretas rengjøring) 

 Brannslokkingsutstyr 
 Sambandsopplegget, med prøving av utstyr 
 
Når det ved beredskap beordres klargjøring av beredskapsrom, skal enheten gjennomføre 
fullstendig vedlikeholdsinspeksjon. Blant annet skal enheten funksjonsprøve og kontrollere at 
tekniske installasjoner virker slik det er forutsatt, og straks utbedre eventuelle mangler. 
 
Spesielt skal enheten: 

 Teste sambandsutstyr 
 Prøvekjøres ventilasjonsanlegg og nødstrømsaggregat 
 Fylle vanntanker 

 Vurdere behov for reserveproviant 


