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Om Jarl Tonning 

• Leder for forskning og utvikling - Brannfag - Nokas Brannkonsult 
• Delforfatter av HO-2/98 
• Delforfatter av Veiledning for Brannsikkert Scenebygg 
• Deltager i arbeidsgruppe for NS 3960 
• Leder for arbeidsgruppe for NS 3961 
• Norsk delegat i CEN-TC 72 – Harmonering av EN 54 standardene i 

Europa 
• Styremedlem i BFO – Brannfaglig fellesorganisasjon 
• Styremedlem i Noralarm – gruppeleder for brannfag frem til 2017 
• Styremedlem i Norwegian Tunnel Safety Cluster 
• Kontakt: Tlf. 90967860 e.post: jarl.tonning@nokas.com 
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NS 3961 :2016 
Talevarslingsstandarden 

• Ble publisert i oktober 2016 
• Tidligere har vi kun kunnet forholde oss til en veldig enkel 

tekst i HO2-98 Temaveiledning for brannalarmanlegg, med 
henvisning til standarder som ikke lengre finnes 

• Laget for norske forhold med mye forenkling 
– Den norske standarden er under halve antall sider i forhold til EN 

54-32 

• Arbeidsgruppen har bestått av branntekniske rådgivere, 
akustiker, leverandører med lang erfaring med talevarsling 
og PA anlegg, driftsansvarlig for brann- og talevarsling 

3 



Ta notater 

• Enkelte momenter kan bli tatt opp flere ganger av de 
forskjellige foredragsholdere 

• Enkelte momenter som blir uttalt av foredragsholdere 
trenger ikke nødvendigvis være tatt med i presentasjonen, 
men kan komme med i arbeidsoppgaver under workshop. 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Hvem gjør feil? 
– Rådgiver Brann – RiBr – Kjenner ikke ansvaret sitt for å utarbeide plan 

for alarmorganisering som grunnlag for detaljprosjektering 
– Bruker slavisk VTEK uten å gjøre risikovurdering om det skal være 

talevarsling eller ikke 
– Det er risiko som avgjør om det skal være talevarsling, ikke antall 

etasjer og persontall over 1000 
– Er risiko høy kan det utløse krav til talevarsling selv om det er 1 etasje 

og persontall er under 1000  
– Beskriver ikke hvordan beredskap / evakuering skal foregå slik at 

talemeldinger kan utformes i henhold til beredskap. 
– Detaljprosjekterende må ofte gjøre RiBr sin jobb med risikovurdering 

som de ikke har ansvarsrett til 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Hvem gjør feil? 
– Klassisk beskrivelse «1 stk. talevarslingsanlegg» danner ikke 

grunnlag for likt konkurransegrunnlag for leverandører. 

• Det må utarbeides Plan for alarmorganisering av RiBr 

– Billigste løsning med høyttalervalg som ikke er riktig blir ofte 
valgt 

– Installatør har for liten kunnskap om installasjon, riktig bruk av 
kabel, terminering, forstyrrelser fra strømførende kabel eller 
støykilder. 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Sammenkobling av gammelt og nytt utstyr 
– Ved utbygging blir ofte eksisterende ikke EN 54 sertifisert 

utstyr benyttet sammen med nytt uten at det er vurdert 
om dette kan medføre usynkron lyd og at anlegget ikke 
møter krav til overvåking. 

– Anlegget kan derfor ikke samlet godkjennes som et EN 54 
sertifisert system. 

– Kan bidra til usynkrone meldinger 
– Klokker og talemeldinger skal ikke være i samme seksjon 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Spesifikke krav til egenkontroll, testing og årskontroll 

• Spesifikke krav til FDV dokumentasjon 

• Presisering av ansvarsforhold i prosess fra 
prosjektering til idriftsettelse og for driftsfase 

• Veiledning om søknadsplikt 
– Hva er søknadspliktig 

– Hva er ikke søknadspliktig 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Hvordan unngå de klassiske feil? 
– Feil kabel og støypåvirkning med manglende eller feil 

terminering av kabel  
– Riktig valg av kabel, hvordan man kabler og terminerer kabel kan 

være med å redusere årsak til «uforklarlige» feil på anlegget 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• RiBr må tenke gjennom evakueringsplan og beskrive taletekster slik 
at ikke talemeldinger som ikke passer for bygg blir brukt. 

 

 

 

 

• Oppfordres til bruk av standardiserte varselsignaler eksempler: 
 

– Både signaler og symboler vil kunne lastes ned gratis fra Noralarm sin 
nettside 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Varsling skal oppfattes entydig. 
• Talevarsling og andre akustiske alarmgivere skal ikke 

benyttes i samme rom. 
• Der differensiert alarmgivning benyttes, må overhøring 

mellom arealene begrenses. 
– Bygg med åpne atrium, vestibyler eller liknende, er ikke egnet for 

differensiert alarmgivning. 

– Overhøring mellom arealene kan begrenses ved at branndører porter 
og gardiner lukkes. 

• Økende støy i forhold til antall mennesker og akustikk 
setter krav til prosjektering 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Høyttalerkursene kan utformes på tre måter. Utformingen kan ikke 
kombineres innenfor et rom men alle løsninger kan brukes i samme 
talevarslingsanlegg: 

a) Maksimalt 20 høyttalere på hver kurs. 
b) A + B høyttalerkurser 

Høyttalerne installeres slik at annenhver høyttaler forsynes fra kurs 
A, de andre fra kurs B. Ved slik utforming er det ikke øvre grense 
på antall høyttalere per kurs. 

• EKSEMPEL Eksempel på bruk av A og B kurs, høyttaler 1, 3 og 5 settes 
  på kurs A og høyttaler 2, 4 og 6 settes på kurs B.  

• MERKNAD 1 A + B kurs kan ikke gå i samme stamkabel. 

• MERKNAD 2 Rom < 30m2 trenger ikke A og B høyttaler i samme rom. 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Talevarslingsområdet kan deles i primær- og 
sekundærområder: 

• Primærområder 
– I primærområder skal personer oppfatte både oppmerksomhetstonen og 

talemeldingen. 

• Sekundærområde 
– Områder der arealet er mindre enn 30 m2 og det er kort avstand til 

primærområder, hvor få personer oppholder seg, kalles for 
sekundærområder. Disse områdene dekkes nødvendigvis ikke av egne 
høyttalere 

– EKSEMPEL Eksempler på sekundære områder er cellekontorer, tekniske rom, 
toaletter, kott og liknende underordnede rom.  
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Utstyr skal monteres i henhold til produsentens 
monteringsanvisning. Høyttalere og sentralutstyr plasseres 
slik at de ikke utsettes for mekanisk skade og høy temperatur; 
– 5-20Co, ved 25Co halveres levetid på batteri 

• Utstyr skal monteres med lett tilkomst for betjening og 
service; 

• Installasjons- og koblingsmateriell tilhørende 
talevarslingsanlegget skal være tydelig merket; 

• Høyttalere skal merkes med nummer, som er lett synlige og 
som angir kurs og høytalernummer. 
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Erfaringer vi har tatt med oss inn i 
standarden 

• Dekningsgrad kan deles inn i fulldekning eller avgrenset 
dekning med talevarsling. 

a) Fulldekning med talevarsling 
– Et heldekkende talevarslingsanlegg der alle rom hvor det kan befinne 

seg personer dekkes. 

b) Avgrenset talevarsling 
– Et brannalarmanlegg hvor alle publikumsområder dekkes med 

talevarsling. Øvrige arealer kan varsles med klokker/sirener/optisk 
uten at disse forringer taletydeligheten til talevarslingsanlegget. 

– EKSEMPEL: - tekniske rom, ventilasjonsrom, eller andre rom hvor støy 
krever annen type varsling. 
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