
Brannvesenet i Bergen tok tidlig i 
bruk nøkkelboks. De gamle 
nøkkelboksene og hengelåsene har 
nå utstått sin tid og vil fra 1.1.2023 
ikke lengre være i bruk. 

Utgått nøkkel-boks      Utgått hengelås 

Vår målsetning som brannvesen er å spare tid 
ved en akutt situasjon, men samtidig spare 
våre alarmkunder for unødvendige kostnader. 
Målet vårt er å sikre tilkomst til bygninger 
med en nøkkel i stedet for å knuse oss inn via 
låste dører. Våre nøkkelbokser fra  
oppstarten var tilpasset datidens behov og 
sikkerhet og tilfredsstilte datidens regelverk.  

I dagens samfunn stiller man helt andre krav 
og som alarmmottaker og brannvesen kan vi 
ikke lengre se at de gamle nøkkelboksene 
tilfredsstiller de krav til sikkerhet som 
Forsikringsselskapenes Godkjennelses Nemd 
nå krever. Vi vil derfor innstendig be dere om 
at de gamle nøkkelboksene nå skiftes til 
dagens standard (TUV godkjent nøkkelsafe), 
dette for å gi oss som nødetat en sikker 
tilkomst men samtidig sikre at husets 
hovednøkkel er oppbevart i henhold til 
regelverket.  

Ny safe montert i samme hull – Ny hengelås 

Ny nøkkelsafe TUV godkjent, 
tilfredsstiller regler og forskrifter 

I Tillegg vil vi informere om at det fra 
01.01.2023 ikke lengre vil være mulig for oss 
som nødetat å ta oss inn i denne typen 
nøkkelboks da nøkler til denne type nøkkel 
bokser ikke lenger vil finnes i våre 
utrykningskjøretøy.  

Og nettopp du blir nå kontaktet 
fordi du har denne gamle typen 
nøkkelboks eller en hengelås som 
Bergen Brannvesen har hatt tilgang 
til i din bygning, bom eller annet.  

Forhandlerne av nøkkelsafene vil nå fremover 
tilby utskifting av eldre nøkkelbokser til den 
nye typen nøkkelsafe og hengelås til 
reduserte priser. Dette for at sikkerheten for 
byggets hovednøkkel igjen skal være innenfor 
dagens standard og regelverk.  

Fyll ut vedlagt skjema og bli en av de som 
nyter godt av en økt sikkerhet for bygningens 
hovednøkkel i fremtiden og en av dem som 
fortsatt kan føle seg trygg ved å være en av 
Bergen Brannvesen sine alarmkunder 

Om du fortsatt vil ha mer informasjon 
kontakt oss: 

Bergen Brannvesen: Kariann Helland 
Johannessen: 958 94 131 

Epost: 
kariann.johannessen@bergen.kommune.no 

Kontaktperson: Stein-Erik Hansen 
Telefon: +47 923 47 700 
nysafe@gmail.com 
NØDETATSAFE  Foretaks nummer: 919 870 710
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