
4.	symboler	
Det	er	laget	felles	symboler	for	de	enhetene	som	vanligvis	beny6es	i	
talevarslingsanlegg	for	å	sikre	at	de6e	blir	enhetlig	

Disse	symbolene	vil	e6er	hvert	kunne	lastes	ned	fra	Noralarm	sin	hjemmeside		
www.noralarm.org	
	



5.1	Talevarsling	

•  Talevarsling	er	brannalarmanleggets	alarmorgan,	og	følgende	krav	gjelder:	
•  alarmen	skal	oppfa6es	entydig	for	å	sikre	at	effekEv	rømning	iverkse6es	

umiddelbart,	i	henhold	El	evakueringsplan;	
•  talemeldingene	skal	være	utarbeidet	i	samsvar	med	byggets	

alarmorganisering	og	beredskapsplan;	
•  ved	utløst	alarm,	testalarmer	osv.	gis	et	varslingssignal	e6erfulgt	av	en	

talemelding;	
•  brukers	behov,	risiko	og	sårbarhet	skal	vurderes	særskilt;	

talevarslingsanlegget	utstyres	med	test	meldinger.	
	
	



5.2	anleggets	virkemåte	

Talevarslingsanlegget	(T)	mo1ar	styringssignal	fra	brannalarmanlegget	og	
sender	automa7sk	forhånds	innspilte	meldinger	via	høy1aler	(K).	Anleggets	
kommandomikrofon	(N)	for	manuelle	alarmmeldinger	overstyrer	de	
automa7ske	meldingene.	Hovedoppgaven	er	evakuering	ved	brann,	men	
anlegget	kan	beny1es	for	andre	typer	alarmmeldinger,	samt	som	PA-anlegg.	
	
	

N	 K	

J	

L	

T	
N:	Kommando	mikrofon	
T:	Talevarslingssentralen	
L:	KraLforsyning	
J:	Forsterker/ere	
K:	Høy6alere	



5.3	Sentralutstyr	og	kraLforsyning	
5.3.1	Sentralutstyr	
•  Sentralutstyret	mo1ar	signaler	fra	brannalarmanlegget	og	iverkse1er	alarmeringen	

ved	å	spille	av	talemeldinger.	De	automa7ske	meldingene	i	systemet	styres	fra	
brannalarmsentralen.	

•  Følgende	krav	gjelder:	
•  sentralutstyret	skal	være	godkjent	iht.	NS-EN	54-16;	
•  grensesni1et	mot	brannsentralen	skal	overvåkes;	
•  sentralutstyret	skal	ha	funksjoner	for	prioritet	på	meldingene;	
•  feil	på	talevarslingsanlegget	skal	indikeres	som	feil	i	brannsentral;	
•  feil	på	PA-anlegg	skal	ikke	indikeres	på	brannsentral;	
•  sentralutstyret	skal	plasseres	slik	at	betjening	og	avlesning	av	indikatorer	skal	være	

le1	7lgjengelig	for	driR	og	service;	
•  sentralutstyret	skal	plasseres	i	eget	rack	forbeholdt	talevarsling;	
•  sentralutstyret	skal	plasseres	på	egnet	sted,	med	7lstrekkelig	ven7lasjon	eller	

kjøling.	Anbefalt	temperatur	er	5	7l	20°C;	
•  sentralutstyret	skal	plasseres	i	et	rom	som	er	sikret	med	deteksjon	fra	

brannalarmanlegget	



5.3	Sentralutstyr	og	kraLforsyning	

5.3.2	KraRforsyning	
KraLforsyningen	skal	ha	samme	krav	som	brannalarmanlegget	i	NS	3960.	Videre	gjelder:	
krav	El	egen	ba6eribank,	se	NS	3960;	
det	skal	være	egen	strømElførsel	for	brannalarmanlegget	som	skal	merkes	særskilt	i	
tavlen;	kraLforsyningen	skal	ElfredssElle	kravene	i	NS-EN	54-4	og	fungere	som	NS-EN	
54-16	forutse6er.	



5.4		Høy6alere,	opEsk	varsling,	brannmannspanel	

5.4.1	Høy1alere	
Høy6alere	gir	alarmmeldingene.	Alle	høy6alere	skal	være	godkjent	iht.	NS-EN	54-24,	og	
høytalerkursene	skal	være	overvåket	
5.4.2	Inndeling	i	høy1alerkurser	
En	høy6alerkurs	starter	i	sentralutstyrets	forsterker	og	slu6er	ved	siste	høy6aler.	
Høytalerkursen	kan	ha	forgreninger	avhengig	av	overvåkningsmetode,	men	sees	likevel	
som	6n	og	samme	kurs.	Høy6aler-kursen	skal	overvåkes	i	henhold	El	NS-EN	54-16	
	
	
	



5.4.3	Brannmannspanel	for	talevarsling	
Brannmannspanel	for	talevarsling	skal	plasseres	i	brannvesenets	angrepspunkt(er)	og	
kommando-mikrofon(er)	og	skal	ha	prioritet	iht.	plan	for	alarmorganisering.		
	
Videre	gjelder:	
•  øvrige	mikrofoner	som	beny6es	El	PA	formål	"dempes/slås	av"	når	systemet	er	i	

alarmElstand;	

•  brannmannspanelet	kan	ha	funksjoner	for	evakuering,	alarmprøve,	faren	over,	
alarmprøve	avslu6et	og	eventuelle	spesialfunksjoner;	

•  ved	manuell	brannvarsling	skal	manuell	brannmelder	beny6es;	

•  brannmannspanelet	skal	være	sikret	mot	ukyndig	betjening;	

•  brannmannsmikrofonen	skal	prøves	som	en	del	av	idriLse6elsen,	og	akusEsk	
Elbakekobling	skal	unngås.	

	
	

5.4		Høy6alere,	opEsk	varsling,	brannmannspanel	



5.4.4	Op7sk	varsling	
OpEsk	varsling	ivaretas	normalt	av	detaljprosjekterende	av	brannalarmanlegget,	i	
henhold	El	plan	for	alarmorganisering,	se	NS	3960.	
	

5.4		Høy6alere,	opEsk	varsling,	brannmannspanel	

Utdrag		fra	NS	EN	3960:	
	
5.10	Op7sk	varsling	av	brann 		
Op7sk	varsling	av	brann	skal	vurderes	ut	fra	ulike	betraktninger,	og	det	skal	foretas	individuell	
vurderinger	om	aktuelt	behov.	Tekniske	løsninger	skal	ses	i	forhold	7l	formålet	med	byggverket	og	
forutsetningene	hos	de	som	skal	bruke	bygget.	
	
Generelt	bør	op7sk	varsling	av	brann	vurderes	ut	fra:	
	
•  akus7sk	varsling	som	suppleres	med	op7sk	varsling	i	bygg	hvor	det	antas	at	
enkel7ndivideroppholder	seg	i	rom	alene.	De1e	på	en	slik	måte	at	en	del	av	rommene	(anslagsvis	
10	%)	defineres	for	opphold	i	forhold	7l	universell	u`orming	og	utstyres	med	op7sk	varsling	i	
7llegg	7l	akus7sk	varsling; 		

•  fellesarealer,	hvor	det	antas	at	flere	mennesker	oppholder	seg	over	lengre	7d,	som	utstyres	med	
op7sk	varsling	i	7llegg	7l	akus7sk	varsling; 		

•  rømningsveier,	hvor	det	antas	at	mennesker	ikke	oppholder	seg	over	lengre	7d,	utstyres	ikke	
med	op7sk	varsling;	

•  sanitærrom	utstyres	normalt	ikke	med	op7sk	varsling. 		
	



6	Prosjektering	

6.1	Dekningsområde	for	talevarsling	
Brannkonseptet	spesifiserer	hvilke	deler	av	bygningen	som	minimum	skal	dekkes	med	
talevarsling.	Områder	som	ikke	trenger	dekning,	skal	være	beskrevet	i	brannkonseptet.	
	
Dekningsgrad	kan	deles	inn	i	fulldekning	eller	avgrenset	dekning	med	talevarsling:	
•  fulldekning	med	talevarsling,	det	vil	si	et	brannalarmanlegg	med	heldekkende	

talevarslingsanlegg	der	alle	rom	hvor	det	kan	befinne	seg	personer,	dekkes;	
•  avgrenset	dekning	med	talevarsling,	det	vil	si	et	brannalarmanlegg	hvor	alle	

publikumsområder	dekkes	med	talevarsling.	Øvrige	arealer	kan	varsles	med	klokker,	
sirener	eller	visuell	alarm	uten	at	disse	forringer	taletydeligheten	El	
talevarslingsanlegget.	

EKSEMPEL	Tekniske	rom,	venElasjonsrom	eller	andre	rom	hvor	støy	krever	annen	type	
varsling.	
	
.	



6	Prosjektering	
6.2	Alarmsoner	og	PA-soner	
Antall	alarmsoner	avhenger	av	behovet	for	differensiert	alarmgivning.	Oppbygning	av	
varslingssoner	skal	beskrives	i	brannkonseptet	og	skal	ses	i	sammenheng	med	plan	for	
alarmorganisering.	
PA-soner	er	en	hensiktsmessig	inndeling	av	talevarslingsanlegget	for	bruk	El	andre	formål.	
PA-soner	kan	bestå	av	flere	høy6alerkurser.	Utendørs	høy6alere	bør	monteres	på	egen	
PA-sone.	
Følgende	krav	gjelder:	
•  varsling	skal	oppfa6es	entydig;	
•  talevarsling	og	andre	akusEske	alarmgivere	skal	ikke	beny6es	i	samme	rom;	
•  der	differensiert	alarmgivning	beny6es,	skal	overhøring	mellom	arealene	begrenses;	

ved	akEvert	brannalarm	på	dagEd	skal	utvendige	høy6alere	akEveres.	
	
MERKNAD	Bygg	med	åpne	atrium,	vesEbyler	eller	liknende,	er	ikke	egnet	for	differensiert	
alarmgivning.	Overhøring	mellom	arealene	kan	begrenses	ved	at	branndører,	porter	og	
gardiner	lukkes.		



6.3	Krav	7l	lydnivå	og	taletydelighet	ved	talevarsling	
Talevarslingsanlegget	skal	gi	forståelige	talemeldinger	i	dekningsområdet,	se	5.1	og	Ellegg	C.	
Talevarslingsområdet	kan	deles	i	primær-	og	sekundærområder:	
a)	Primærområder	
•  I	primærområder	skal	personer	oppfa6e	både	oppmerksomhetstonen	og	talemeldingen.	
•  Laveste	A-veide	Edsmidlede	(ekvivalente)	lydtrykknivå	på	talemeldingen	skal	være	65	dB	i	alle	

områder.	I	områder	der	personer	sover,	skal	likevel	laveste	A-veid	Edsmidlede	(ekvivalente)	
lydtrykknivå	være	75	dB.	

•  Ingen	områder	skal	ha	høyere	A-veide	Edsmidlede	lydtrykknivå	enn	110	dB	i	ly6ehøyde,	se	6.5.2.	
•  Differansen	mellom	bakgrunnsstøynivået	og	lydnivået	på	talemeldingen	(signal/støy-forhold	(SNR))	

skal	være	minst	9	dB.	
•  Taletydeligheten	skal	i	90	%	av	rommet	(ADA)	være	slik	at	taleoverføringsindeksen	STI	er	lik	0,50	

eller	høyere.	Taleoverføringsindeksen	STI	skal	aldri	være	lavere	enn	0,45.	

b)	Sekundærområde	
•  Områder	der	arealet	er	<	30	m2	og	det	er	kort	avstand	El	primærområder,	hvor	få	personer	

oppholder	seg,	kalles	for	sekundærområder.	Disse	områdene	dekkes	ikke	nødvendigvis	av	egne	
høy6alere.	

•  I	sekundærområder	skal	alarmtonen	høres	minst	6	dB	over	bakgrunnsstøyen,	dvs.	at	differansen	
mellom	bakgrunnsstøynivået	og	alarmsignalet	(signal/støy-forhold	(SNR))	skal	være	minst	6	dB.	
Man	kan	ikke	forvente	å	oppfa6e	meldinger	i	alle	sekundærområder.	

•  Laveste	A-veide	Edsmidlede	lydtrykknivå	skal	være	55	dB	i	disse	områdene.	
•  EKSEMPEL	Eksempler	på	sekundære	områder	er	cellekontorer,	tekniske	rom,	toale6er,	ko6	og	

liknende	underordnede	rom.	

6	Prosjektering	



6.4	Vurdering	av	romakus7kk,	e1erklangs7d	og	bakgrunnsstøy	
Taletydeligheten	i	hvert	rom	vil	være	direkte	avhengig	av	de	romakusEske	forholdene.	De6e	gjelder	
spesielt	e6erklangsEd	og	støynivå.		
E6erklangsEd	og	støy	fra	omgivelsene	kan	ha	en	betydelig	negaEv	effekt	på	oppnåelig	taletydelighet.	I	
Ellegg	D	er	det	gi6	eksempler	på	typiske	bakgrunnsstøynivåer.	
Følgende	skal	vurderes:	
	
•  lydforholdene	er	beskrevet	og	forutsa6	prosjektert	i	henhold	El	grenseverdier	i	NS	8175;	

•  e6erklangsEden	kan	beregnes	eller	måles	under	sammenlignbare	forhold	i	lignende	rom;	

•  forventet	bakgrunnsstøy	i	bygget	er	kjent	eller	kan	vurderes	e6er	Ellegg	D;	

•  talevarslingsanleggets	lydtrykknivå	skal	dimensjoneres	på	bakgrunn	av	støynivået	ved	evakuering;	
ved	evakuering	skal	forventet	bakgrunnsstøynivå	beregnes	eller	måles	dersom	det	er	forskjellig	fra	
det	generelle	bakgrunnsstøynivået.	

MERKNAD	I	en	evakueringssituasjon	kan	støynivået	øke	betydelig	for	eksempel	på	grunn	av	økt	
viLestøy	fra	mekanisk	røykvenElasjon	eller	økt	menneskelig	akEvitet.	Dersom	støynivået	er	for	høyt,	
kan	e6	av	Eltakene	være	forsinket	oppstart	av	røykvenElasjon.	
Dersom	de	akusEske	egenskapene	endres	i	løpet	av	prosjekteringsfasen,	skal	talevarslingsanlegget	
omprosjekteres	i	alle	berørte	rom.	

6	Prosjektering	



6.9.1	Innenfor	samme	brannseksjon	
•  Ved	integrasjon	av	flere	sentraler	skal	disse	
opereres	som	et	enhetlig	system.		

All	kommunikasjon	(lyd	og	styring)	mellom	
talevarslingssentralene	skal	være	overvåket	og	
redundant.	
Følgende	krav	gjelder:	
•  systemet	skal	gi	enhetlig	og	synkron	varsling	i	det	
totale	anlegget;	

•  kommandomikrofon	skal	betjene	hele	
brannseksjonen.	

6	Integrasjon	mellom	flere	talevarslingsanlegg	



6.9.2	Over	flere	brannseksjoner	
Over	flere	brannseksjoner	finnes	to	alternaEver:	
•  Ved	integrasjon	av	flere	sentraler	skal	disse	opereres	som	et	enhetlig	

system	fra	hver	sin	brannsentral.	All	kommunikasjon	(lyd	og	styring)	
mellom	talevarslingssentralene	skal	være	overvåket	og	redundant,	slik	at	
det	gir	enhetlig	og	synkron	varsling	i	det	totale	anlegget.	
Kommandomikrofon	kan	betjene	hele	brannobjektet.	

•  Hver	talevarslingssentral	opererer	autonomt	innenfor	sin	brannseksjon.	
Kommunikasjon	(lyd	og	styring)	mellom	sentralene	kan	anses	som	
oppropsinformasjon	og	trenger	derfor	ikke	overvåkning.	

MERKNAD	De6e	gir	normalt	ikke	synkron	varsling	i	det	totale	anlegget.	
Kommandomikrofonene	betjener	hver	sin	brannseksjon.	Oppropsinformasjon	
El	hele	brann-objektet	kan	gis	fra	alle	kommandomikrofonene	forutsa6	at	
alle	er	overvåket	fra	samtlige	talevarslingssentraler.	

6	Integrasjon	mellom	flere	talevarslingsanlegg	



7	Installasjon	
7	Installasjon	7.1	Generelt	
Installasjon	uløres	eller	ledes	av	faglært	montør	med	nødvendig	godkjenning	for	ledelse	
av	denne	typen	arbeid	i	henhold	El	gjeldende	forskriLer.	
	
7.2	Kabel	og	ledningsanlegg	
For	kabel	og	ledningsanlegg	gjelder	følgende:	
•  talevarslingsanlegget	skal	ha	eget	kabelne6.	PA-funksjoner	kan	beny6e	samme	

kabelne6;	
•  kabel	skal	ikke	ligge	løs	over	himling;	
•  eventuell	tur/retur	for	høy6alerkurs	skal	ikke	beny6e	samme	kabel	og	skal	legges	i	

henhold	El	produsentens	anvisning;	
•  høy6alerkursene	skal	uløres	slik	at	det	blir	minst	mulig	koblinger.	Nødvendig	skjøEng	

skal	foretas	i	merkede	koblingsbokser,	skjøte-	eller	koblingslister	(plinter);	
•  der	parkabel	legges,	skal	ledere	som	ikke	er	i	bruk,	termineres	slik	at	de	ikke	kan	

beny6es	El	andre	formål.	



7	Installasjon	
7.3	Kabeldimensjonering	
For	dimensjonering	av	kabel	gjelder	følgende:	
det	skal	beny6es	revolvert	kabel	med	en	lederdiameter	på	minst	01	mm	(0,75	mm2)	El	
høy6alerkurser;	
høy6alerkabel	dimensjoneres	slik	at	dempingsfaktoren	er	5.	Se	beskrivelse	i	Ellegg	E;	
kommunikasjonskabel	skal	være	i	henhold	El	utstyrsleverandørens	spesifikasjoner;	
Elførsler	fra	ba6eri	skal	ha	et	tverrsni6	Elpasset	anleggets	forbruk	ved	ba6eridriL.	
	
	



7	Installasjon	
7.4	Montering	og	merking	av	utstyr	
For	montering	og	merking	av	utstyr	gjelder	følgende:	
alt	utstyr	skal	monteres	i	henhold	El	produsentens	monteringsanvisning.	Høy6alere	og	
sentralutstyr	plasseres	slik	at	de	ikke	utse6es	for	mekanisk	skade;	
alt	utstyr	skal	monteres	med	le6	Elkomst	for	betjening	og	service;	
installasjons-	og	koblingsmateriell	Elhørende	talevarslingsanlegget	skal	være	tydelig	
merket;	
alle	høy6alere	skal	merkes	med	nummer	som	er	le6	synlige,	og	som	angir	kurs	og	
høy6alernummer.	
	
7.5	Spesielle	bestemmelser	
Overflatebehandling	av	høy6alere	skal	uløres	i	henhold	El	produsentens	anvisning.		



9	DriL	og	vedlikehold	



Kontroll,	e6ersyn	og	vedlikehold	

Hva	sier	loven?	
	
PBL		§	89:		
”Eier	har	plikt	El	å	sørge	for	at	byggverk	og	installasjoner	som	

omfa6es	av	denne	loven	holdes	i	slik	stand	at	fare	ikke	oppstår	
for	personer	eller	eiendom”	

	
PBL	§	109:		
”Eier	av	anlegget	skal	sørge	for	at	det	føres	Elsyn,		
nødvendig		vedlikehold	og	reparasjon	blir	foreta6	av	
kyndig	personell”.	

Security	&	Technology	



9	DriL	og	vedlikehold	
9.1	Generelt	
For	generelt	om	driL	og	vedlikehold	på	brannalarmanlegg	vises	det	El	NS	3960.		
	
9.2	Ansvar	
Eier	skal	sørge	for	at	talevarslingsanlegget	er	testet	og	vedlikeholdt	i	henhold	El	denne	
standarden,	at	alle	logger	blir	ivareta6,	og	at	personell	er	kjent	med	si6	ansvar.	
Navn	El	de	ansvarlige	skal	dokumenteres	i	logg	og	oppdateres	jevnlig.	Noen	eller	alle	
funksjonene	kan	delegeres	El	annen	organisasjon	(f.eks.	en	leverandør	eller	
servicepartner).	
	



9	DriL	og	vedlikehold	
9.2	Ansvar	
Ansvaret	inkluderer	å	sørge	for	at:	
•  talevarslingsanlegget	kontrolleres	jevnlig	for	å	avdekke	eventuelle	feil;	feilreong	

startes;	
•  det	planlegges	for	tesEng	og	vedlikehold;	
•  brannalarmanleggets	logg	er	oppdatert	og	Elgjengelig	for	kontroll,	se	9.4;	
•  internkontrollforskriLens	§	6	[15]	om	samordning	følges	opp	i	bygget	ved	

bygningsmessige	endringer,	slik	at	ombygginger	ikke	fører	El	feil	på	PA-anlegget.	



9	DriL	og	vedlikehold	
9.2	Ansvar	
Hvis	det	blir	gjort	bygningsendringer,	skal	brannprosjekterende	vurdere	nødvendig	
endring	i	brann	-konsept	med	plan	for	alarmorganisering.	Detaljprosjekterende	skal	være	
med	i	prosessen	for	å	sikre	at	talevarslingsanlegget	oppfyller	kravene	sa6	i	punkt	6.	
	
For	lydtrykk	og	taletydelighet	gjelder	det	å:	
•  sikre	at	endringer	i	talevarslingsanlegget	blir	ivareta6	i	operatørmanualer	og	«som	

bygget»	tegninger;	lære	opp	ansa6e	som	er	autorisert	El	å	bruke	
kommandomikrofonen(e);	
MERKNAD	Opplæringsnivå	avhenger	av	hvor	mye	manuell	kontroll	som	kreves.	

	
•  sikre	at	det	ikke	er	hindringer	som	kan	forringe	lyden	fra	høy6alerne;		
•  sikre	adgang	El	kommandomikrofon;	
•  sikre	at	vedlikeholds	intervall	blir	fulgt;	
•  sikre	at	anlegget	er	sjekket	godt	nok	e6er	en	hendelse,	enten	feil,	brann	eller	andre	

hendelser	som	kan	påvirke	systemet.	



9	DriL	og	vedlikehold	
9.3	Periodiske	tester	og	kontroller	
Eier	skal	sørge	for	at	talevarslingsanlegget	blir	testet	jevnlig	e6er	fastsa6e	prosedyrer	som	
ivaretar	at	alle	funksjoner	blir	testet	og	kontrollert.	Det	skal	gjennomføres	kontroll	av	
anlegget	minst	&i	gang	årlig	av	godkjent	personell	eller	firma	i	Ellegg	El	tester	ulørt	som	
del	av	egenkontrollen.	Talevarslingsanlegget	skal	testes	av	driLspersonell	e6er	fastsa6e	
intervaller	i	forbindelse	med	evakueringsøvelse	og	minst		1	gang	årlig.	
Ved	feil	og	mangler	skal	de6e	rapporteres	og	loggføres.	
	
.	
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Følgende	krav	sElles	i	forbindelse	med	årlig	kontroll:	
•  evakuering	som	kan	utløses	av	en	brannalarm,	skal	testes	ved	å	beny6e	en	detektor	

som	er	forbundet	med	branndeteksjon	og	alarmsystem,	og	skal	avdekke	at	
evakueringsmelding	blir	sendt	i	det	rikEge	området;	

•  det	er	ikke	Elstrekkelig	å	kontrollere	nødmeldinger	fra	betjeningen	på	
talevarslingssentralen	alene;	kommandomikrofon	skal	testes	periodisk.	

	
Dersom	det	avdekkes	feil	og	mangler	på	anlegget,	skal	reparasjoner	uløres	som	følge	av:	
•  feilmeldinger	eller	funksjonsfeil	på	talevarslingsanlegget;		
•  mistanker	om	funksjonsfeil	på	talevarslingsanlegget;	
•  skader	på	talevarslingsanlegget;	
•  funksjonsfeil	som	er	oppdaget	under	vedlikehold.	Ansvarshavende	skal	sørge	for	at	feil	

og	skader	blir	utbedret	så	raskt	som	mulig.	
Avhengig	av	type	feil,	kan	det	være	nødvendig	med	plan	for	alternaEv	evakuering	av	
bygningen	i	utbedringsperioden.	
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9.4	Loggføring	
Logg	skal	inneholde	oversikt	over	alle	hendelser	i	talevarslingsanlegget,	inkludert	
årskontrollrapport.	Autorisert	personell	skal	ha	Elgang	på	logg	for	anlegget	der	anlegget	
betjenes.	
Loggboken	skal	være	felles	for	brannalarm-	og	talevarslingsanlegg	


