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Orienteringsplaner 

Her er det mange ønsker fra kunder om forskjellige versjoner. Det lages også en ekstern info om o-

planer som dere skal sende ut til kunder slik at de vet hva de må forholde seg til. 

Når vi tilbyr dette er det nesten aldri spesifisert hva de skal ha, vi legger derfor Noralarm sin mal til 

grunn og tilbyr en standard A3 o-plan. Den koster som regel i anbud kr. 3000,- (ta gjerne mer). 

Malen til Noralarm finner dere lengre nede i dokumentet eller ved å følge linken under. 

http://www.noralarm.com/orienteringsplan/ 

Vi opplever stadig at det er ønskelig med andre typer o-planer, kartblader etc. og det kan kunden få, 

men kun etter bestilling. 

Vi har ofte levert kartbladløsninger o.l.  uten å varsle om det på forhånd og når vi får regningen så er 

den langt høyere enn det som vi har tatt i våre anbud. Det nekter vår kunde å betale for fordi de ikke 

er varslet. Intern begrunnelse er at kunden vil ha det slik.  

Det skal de selvsagt få, men kun etter bestilling da vår A3 løsning er det vi har tilbudt om de ikke har 

spesifisert noe annet. 

Om de ikke er fornøyde med den som av og til skjer så er det selvsagt lov, men når man ikke har 

spesifisert noe kan man heller ikke forlange å få noe som er langt mer avansert enn det vi har tilbudt. 

Det opplever dere selvsagt at de ikke skjønner noe av, men slik er det og når dere forklarer at det er 

mer jobb etc. så skjønner de fleste det og gjør de ikke det så be de vise oss hvor det som de ber om 

er spesifisert/beskrevet. Da ser de at det har de ikke og så får de enten være fornøyd med det de får 

eller bestille en utvidet utgave. 

Inkludert i vår pris er å lage en utgave som sendes ut og kommenteres og rettes opp 1 gang etter 

deres ønske. 

Vi ønsker å sende ut o-planene i pdf også kan de selv ta det videre, det er greit i 9 av 10 tilfeller. Om 

de ikke ønsker det så laminerer vi det i A3, men prøv alltid å få dem til å gjøre det selv. Ønsker de det 

på stive plater etc. så er det tillegg og mye handling, så prøv å unngå det for det bare forsinker 

prosessen for alle parter. 

Vi skal ha av dem tegninger i dwg som kun inneholder de bygningsmessige delene og ikke noe annet. 

Samt as built tegninger som viser detektor nr. Dersom vi ikke får det eller det er mer en 2 endringer 

som ikke er vår feil, skal dere kreve tillegg for det. kr. 750,- p.r gang. 

http://www.noralarm.com/orienteringsplan/


Ønsker de flere kopier skal det prises etter prislisten under. 

Leveringstid på o-plan er 2 uker etter mottatt komplett underlag. Vi prøver å få det til raskere, men 

det er det vi skal opplyse dem om og de må forholde seg til.  

Eksempel på orienteringsplan fra oss og hva den skal inneholde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noen krever at det skal vises brannposter, brannskiller, rømningsveier etc. Det er ikke 

orienteringsplanen for brannalarm som skal vise det, det er byggets orienteringsplan. 

Dessverre har de to orienteringsplanene samme navn i vTEK og derfor sammenblandes de. 

Under ser dere utklipp fra teksten i TEK og vTEK og som der ser har ikke dette noe med 

orienterings planen for brannalarmanlegget å gjøre og den for bygget må utarbeides av de 

som leverer brannteknisk dokumentasjon. 

Detektor nr. etc. er i grønt for å skille seg ut i forhold til andre ting. 



Utklipp fra TEK og vTEK 17 

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

(3) Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsatsen skal 

være tydelig merket. 

• Veiledning til tredje ledd 

Formålet med merking er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for 

å løse sine oppgaver på en effektiv måte. Det er dessuten vesentlig at kvalifisert 

personell som utfører ettersyn, service og vedlikehold av slike installasjoner, får god 

og lettfattelig informasjon om det enkelte system og sammenhengen mellom 

systemene. 

Preaksepterte ytelser 

1. I byggverk i risikoklasse 3, 5 og 6 og i større byggverk i risikoklasse 2, må 
det være en orienteringsplan ved inngangen til hovedangrepsveien. Denne 
må inneholde nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, 
rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner 
(blant annet alarm- og slokkeanlegg) og viktig personell, samt oversikt over 
særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker. Se også annet ledd 
om orienteringsplan for parkeringskjellere. 

Utklipp fra TEK og vTEK når det brannalarmanlegget 

Som det fremkommer her så henviser vTEK til NS 3960:2019 og det betyr at det er kravene 

der som gjelder for o-planen for brannalarmanlegget. Som dere ser under utklippet fra vTEK 

så beskriver standarden hva som skal være med på orienterings-planen for 

brannalarmanlegget 

a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. 

• Veiledning til annet ledd bokstav a 

Informasjon over høyttaler eller TV-skjerm kan gi opp til tre ganger bedre effekt enn 

alarmklokker. I store byggverk som for eksempel varehus, hoteller og 

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-17/?_t_q=orienteringsplan#a50318
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12/#a50282


trafikkterminaler hvor en må forutsette at de besøkende ikke har kjennskap til 

rømningsveiene, vil det derfor være behov for talevarsling, det vil si varsling av brann 

over høyttaleranlegg. For talevarsling vises til NS 3961:2016 Talevarslingsanlegg – 

Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold. 

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å vurdere avvik fra tabell 3, blant annet 

fordi spesielle miljøer kan påvirke eller begrense bruken av røykdetektorer. 

I byggverk med rom som har forskjellige bruksformål, er det de strengeste ytelsene 

som er bestemmende for hele byggverket eller en naturlig avgrenset del av 

byggverket, for eksempel en seksjon. 

Preaksepterte ytelser 

1. Brannalarmanlegg må prosjekteres i samsvar med brannalarmkategorier 
som er angitt i tabell 3, med unntak som angitt nedenfor. 

2. Det kan benyttes annen detektorteknologi i driftsmiljøer hvor dette er 
dokumentert å være bedre egnet. 

3. Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar 
med NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien. 

Utklipp fra NS 3960:2019 med definisjon av orienteringsplanen for brannalarmanlegget og 

som det fremkommer der skal ikke den inneholde det som orienteringsplanen for bygget 

skal ivareta. Den er enkelt sagt en plan for å vise dekningsområdet for brannalarmanlegget. 

3.1.51 
orienteringsplan 
oversiktstegning over område med brannalarmanlegg som viser dekningsområde og 
anleggsoppdeling 

 

http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=851666
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=851666
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1029934
http://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=ns-en+54-


Våre inn priser på o-plan er som følger, det er den som er uthevet vi i 

utgangspunktet tilbyr: 

Priser o-planer A3, med laminering/plate og utsendelse til kunde: 

-O-Plan A3 med dwg underlag:                2.400,- 

-O-Plan A3 uten dwg underlag:                2.900,- 

-O-Plan A3 endring:                                       1.175,- 

-O-Plan A3 kopi:                                                  425,- 

Priser o-planer A3 sendt direkte elektronisk til kunde: 

-O-Plan A3 med dwg underlag:                2.200,- 

-O-Plan A3 uten dwg underlag:                2.700,- 

-O-Plan A3 endring:                                          975,- 

Kartblader A3, nye, uten tidligere tegnet o-plan som grunnlag: 

-Kartblader A3:                                                  750,- 

-Kartblader A3 kopi:                                        145,- 

Kartblader A3, bygget på tidligere tegnet o-plan: 

-Kartblader A3:                                                  425,- 

-Kartblader A3 kopi:                                        145,- 

Priser o-planer A2. Regner med de vil ha disse ferdig laminert og sendt. 

-O-Plan A2 med dwg underlag.                3.400,- 

-O-Plan A2 uten dwg underlag.                3.950,- 

-O-Plan A2, endring:                                     1.850,-  (Ved liten endring tar jeg den kun som en kopi). 

-O-Plan A2 kopi:                                                 750,- 



Orienteringsplan, Noralarm sin mal 
 

av Jan Tore Borgen | jan 11, 2016 | Ukategorisert, Veiledere brann 
10.01.2016 
”Orienteringsplaner for brannalarm har tradisjonelt vært en oversikt for å vise utløst alarmsted 
visuelt for innsatsstyrken: 

• FG regelverket 1982 beskriver: ”Orienteringsplan som angir hva den enkelte nummererte 

sløyfe dekker” 

• FG regelverket 1994 beskriver: ” Orienteringsplan som angir hva det enkelte 

stedsangivelsesområde dekker” 

• FG regelverket 2007 beskriver: ” Orienteringsplan som angir hva det enkelte 

stedsangivelsesområde dekker” 

• NS3960 2013 beskriver: ”Oversiktstegning over….dekningsområde og anleggsoppdeling” 
 
 Det har hele tiden vært intensjonen å visualisere alarmstedet vist på brannsentralen på denne 
orienteringsplanen. 
Med innføring av byggeforskrift 1997 ble det i veiledningen omtalt et krav om at det skal 
utarbeides en oversiktsplan for branntekniske installasjoner. Dette er videreført i TEK10, men da 
omtalt som en orienteringsplan. Dette har i ettertid blitt tolket slik at orienteringsplanen for 
brannalarm er det samme som orienteringsplanen omtalt i VTEK10. Det er altså 2 forskjellige 
ting. Videre er denne orienteringsplanen for brannalarmanlegg blitt omtalt i sammenheng med 
evakueringsplaner, rømningsplaner, orienteringskort og annen form for visualisering av 
forflytningsarealer. 
Noralarm har, basert på dette, utarbeidet en NA-veileder for å beskrive omfang og innhold for 
orienteringsplanen som kan knyttes til brannalarmanlegget. Det er bransjens oppfating at det er 
dette vi som leverandør av brannalarmanlegget har ansvaret for å fremskaffe ved leveranse av 
brannalarmanlegg til våre kunder. Alle andre hjelpemidler for å visualisere branntekniske forhold 
er altså ikke vårt ansvar og er anleggseiers ansvar å fremskaffe uavhengig av 
brannalarmleveransen. 
Vi håper denne NA-veilederen vil bidra til å klargjøre dette og at vi ved en omforent oppfatning 
innen bransjen vil skape forståelse for at dette er situasjonen. Og at misforståelser vi har sett en 
del av opp gjennom årene vil unngås i fremtiden.” 
  
Veiledningstekst (link til PDF nederst) 

 
Formål 
Orienteringsplan (ofte kalt O-plan) for brannalarm viser omfang av område sikret med 
brannalarmanlegg og anleggsoppdeling. 
Formålet er å gi brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for rask lokalisering av 
alarmstedet. 
Orienteringsplanen skal i kombinasjon med informasjon fra brannsentralen gi brann- og 
redningspersonell informasjon om hvor alarmen er utløst og en oversikt om hvordan man kommer 
dit (orientere seg). For å si det enkelt kan en si at orienteringsplanen er en ”Plan for å komme 
inn”. 
 
Denne orienteringsplanen må IKKE forveksles med byggets orienteringsplan for branntekniske 
installasjoner som beskrevet i veiledningstekst til byggteknisk forskrift. 
Orienteringsplaner plasseres ved betjeningspanel for brannalarmanlegget ved brannvesenets 
definerte angrepsveier. 

http://www.noralarm.com/author/borgenjtonline-no/
http://www.noralarm.com/category/ukategorisert/
http://www.noralarm.com/category/brann/veiledere-brann/


Omfang og hensyn 
Hva man må ta hensyn til ved utarbeidelse av orienteringsplan? 
–               Denne skal plasseres/tegnes slik at bygget og tegningen har samme himmelretning. 
–               Tekst og symboler må være av en slik størrelse at det er enkelt å lese og forstå. 
–               Teksten som presenteres i brannsentralen, og på orienteringsplanen må være     
                 sammenfallende. 
–               Deteksjonssoner/grupper av slike skal fremkomme på orienteringsplan. (Eksempelvis  
                 med fargekoder for lettere å få oversikten for å ta seg til alarmstedet). 
–               For å oppfylle hensikten er det ikke nødvendig med detaljert informasjon som  
                 detektornr, romnr og lignende. Det vil som oftest bidra til å gjøre planen lite oversiktlig. 
 
Eksempel oppbygging alarmtekst 
Forslag til oppbygging/utarbeidelse for programmering av alarmtekst for visning på 
brannsentralen. Dersom brannsentralen dekker flere bygninger, med fløyer og flere etasjer: 
–               Begynn med det største først. 
–               Eksempel på hvordan dette presenteres: 
 
Brann i Sone 17à «Bygg B, Fløy E, 3. etg., rom nr 340» 

 
Begreper og forklaringer i NS3960 i forhold til Orienteringsplanen: 
Stedsangivelse: 
For rask kartlegging av brannsted skal det overvåkede arealet inndeles i 
stedsangivelsesområder. 
Stedsangivelsen kan angis ved sløyfer, enkeltdetektorer (bør unngås, se over) eller grupper av 
detektorer som kalles deteksjonssoner. 
Stedsangivelsen skal ta utgangspunkt i en logisk identifiserbar del av den sikrede bygningen, 
normalt et bygningsmessig sammenhengende åpent område. 
For beregning av størrelse på stedsangivelse se NS3960 pkt. 5.4.3 
 
Deteksjonssone: 
Arealet som tillates for en enkelt deteksjonssone i et åpent eller ikke inndelt område skal ikke 
være større en 1.800 m² 
Areal større en dette skal deles inn i mindre deteksjonssoner med egen stedsangivelse. 
En sone skal ikke omfatte mer enn en enkelt etasje i en bygning, med unntak av når: 
–               Sonen omfatter trappeløp, heissjakter eller andre vertikale sjakter som går gjennom  
                 mer enn en etasje. 
–               Bygningens totale areal er mindre enn 300 m². 
                 Når detektorer er montert i hulrom under oppforet gulv og over nedforet himling. 
                 I kabelsjakter, ventilasjonsinstallasjoner og lignende, skal de utgjøre egen                      
                 deteksjonssone eller ha egen adresse. 

 

 

 

 

 

 


