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Nøkkelsafen NØDETATSAFE av 2022 
 
Den nye nøkkelsafen (heretter kalt NØDETATSAFE) erstatter nå den gamle BB-safen (Bergen 
Brannvesen nøkkelsafe), bygger videre på samme grunnkonstruksjon. Dette betyr bl.a. at safen har 
samme fysiske mål som den gamle. 
 
NØDETATSAFE blir nå tilrettelagt for å kunne benyttes av alle tre nødetater; Brann, Helse og Politi. 
Det gamle konseptet var kun beregnet for Brannvesenet. 
 
Dette betyr større sikkerhet, trygghet og fleksibilitet for de som velger å investere i NØDETATSAFE til 
sitt bygg. 
 
Hvorfor investere i en NØDETATSAFE? 
Dette har med sikring av verdier og liv. Konseptet ved den gamle BB-safe, var at brannalarm måtte 
være utløst før man kunne åpne nøkkelsafe med brannvesenets nøkkel. Ved en situasjon der det er 
en falsk alarm, så vil brannvesenet få tilgang til byggets hovednøkkel i safen, og man sparer byggeier 
for store kostnader og tid ved at man benytter hovednøkkel til adkomst. Hvis et bygg står i full fyr 
ved brannvesenets ankomst, så går de kanskje den korteste veien ved å knuse dører, men i andre 
tilfeller blir da nøkkelsafen brukt. 
Hvis nødetatene kommer til bygget, hvorpå en brannalarm ikke er utløst, så vil de ikke få tilgang til 
hovednøkkelen i den gamle BB safen. Da må man eventuelt bryte seg inn gjennom dør, vindu på 
veien til målet for utrykningen. Hvis utrykningen gjelder for nødetatene Helse eller Politi, så har ikke 
de samme type utstyr for å ta seg inn, som brannvesenet. Da kan verdifull tid gå tapt ved å vente på 
byggeier eller vekter. En slik situasjon kan fort bli kostbart for en byggeier, for ikke å snakke om tapt 
verdifull tid, som i ytterste konsekvens kan resultere i tap av liv. 
 
Hva er fordelen med den nye NØDETATSAFE? 
Den nye NØDETATSAFE er forsterket og fremtidsrettet. Forsterkningen består av et vandaldeksel i 
front, som forhindrer urettmessig tilkomst til sylinderen. Vandaldekselet er utstyrt med en sterk 
refleks, som gjør den synlig på lengre avstand. NØDETATSAFE er utviklet for størst mulig synlighet for 
nødetatene, som i en stresset utrykningssituasjon kan ha vanskeligheter med å finne frem. 
 
NØDETATSAFE er utstyrt med det nye kinetiske nøkkelsystemet ASSA PULSE, fra en av verdens 
største låsleverandører, hvor sylindre kan kodes om, og mistede nøkler kan slettes eller blokkeres.  
Nødetatene vil ikke lengre være avhengig av en utløst brannalarm for å få tilgang. NØDETATSAFE er 
tilknyttet en alarmsender. Nødetatene kan da «ringe» for å få tilgang til safen. Safen overvåker 
samtidig uttak og retur av nøkkel fra safen, denne informasjonen kommer huseier til gode. 
 
LOCUS, fremtidens datasystem for nødetatene i Norge. 
Brann og Helse i Bergen, benytter seg allerede av dette systemet, målet er at alle nødetater skal ha 
dette i sine kjøretøy fra 2023. NØDETATSAFE er da tilrettelagt for å kunne aktiveres gjennom LOCUS, 
fra utrykningskjøretøyet, allerede når man er på vei.  
 
Oppsummert fordeler med NØDETATSAFE 
NØDETATSAFE kan benyttes av ALLE tre nødetater, i alle typer situasjoner, selv uten at en 
brannalarm er utløst.  
 

Byggeier vil få varsling pr. SMS ved uttak/retur av nøkkel fra NØDETATSAFE. 
 
Nytt nøkkelsystem fra ASSA ABLOY, med kinetisk energi. Mistede nøkler kan lett sperres og erstattes. 
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               Nøkkelsafe for              Nøkkelsafe for  
               Brannvesenet              Nødetatene 

 
        Ja Nei  Ja  Nei
  

Kan safen åpnes når brannalarm IKKE er utløst   XX  XX  XX  XX  
 
Kan safen brukes av andre etater utenom lokalt brannvesen XX  XX  XX  XX 
 
*1- Har safen mekaniske nøkler i utgått nøkkelsystem  XX  XX  XX  XX 

   
*2- Har safen mekaniske nøkler med utgått patent  XX  XX  XX  XX 
 
Anbefaler brannvesenet NY-MONTASJE av denne safen  XX  XX  XX  XX 
 
Kan safen benyttes av alle tre NØD etater   XX  XX  XX  XX 
 
Har safen det nye forsterkede vandaldekselet   XX  XX  XX  XX  
 
Kan safen åpnes fra 110 – 112 - 113 uten utløst alarm  XX  XX  XX  XX 

    
Kan safen åpnes fra Locus, i nødetatenes kjøretøy  XX  XX  XX  XX  
 
Kan safen åpnes ved at man RINGER den opp   XX  XX  XX  XX  
 
Sender safen SMS til huseier når safen er i bruk   XX  XX  XX  XX  
 
Overvåker safen uttak og retur av nøkkel når den er i bruk XX  XX  XX  XX   
 
Har safen et fremtidsrettet nøkkelsystem med Kinetisk energi XX  XX  XX  XX  
 
Kan patentet fornyes uten å skifte lås og nøkkel  i safen  XX  XX  XX  XX 
 
Er det elektronisk omkoding av låsen som benyttes i safen XX  XX  XX  XX  
 
Er det elektronisk omkoding av nøkler som benyttes i safen XX  XX  XX  XX  
 
Kan mistede nøkler til safen slettes eller blokkeres  XX  XX  XX  XX   
 
Er nøkkelsafen et landsomfattende konsept for NØDETATENE XX  XX  XX  XX  
 
 

*1- utgått av PRODUKSJON, betyr at systemet nå har en begrenset tid i igjen for etter-levering og 
service samt at deler til gamle system har en høyere kostnad. I tillegg kan det medføre usikkerhet i 
form av at nøkler er mistet eller blitt borte siden nøkkelsystemet nå innehar en høy alder.    
 

*2- utgått PATENT betyr at nøkler kan kjøpes og selges fritt av lokal låsesmed eller skomaker/skobu/ 
nøkkelsliper. Ikke som før patentet utgikk da de kun ble levert ut av godkjent og autorisert låsesmed 
til personer som med sin signatur kunne bekrefte at de har lov å bestille nye nøkler. Et patent, 
utløper normalt etter 15 år + 5 år totalt 20 år. Et låssystem har i seg selv en levetid (fastsatt av 
leverandør) på maks 10 år.  


