
5. Automatiska brandlarm, åtgärd och larmförmedling

Taxa, åtgärd 

Automatlarm, åtgärd (AKI) Enhet Summa 

Automatiskt brandlarm, anslutningsavgift (engångavgift) st 4 420 

Automatiskt brandlarm, abonnemangskostnad st/år 2 579 

Automatiskt brandlarm, teknisk återställning st 8 158 

Automatiskt brandlarm, teknisk återställning utan avtal st 19 923 

Taxa, larmförmedling 

Automatlarm, larmförmedling via LC (AKI) Enhet Summa 

Larmförmedling, anslutningsavgift (engångskostnad) st 3 745 

Larmförmedling, brandlarm år 3 084 

Nödlarm, anslutningsavgift (engångskostnad)1 st 2 056 

Nödlarm, abonnemangsavgift1 år 4 012 

Driftlarm, anslutningsavgift (engångskostnad)1 st 3 593 

Driftlarm, abonnemangsavgift1 år 925 

Utalarmering, anslutningsavgift (engångskostnad)1 st 1 028 

Utalarmering, abonnemangsavgift1 år 2 056 

Utalarmering, särskilt telefonnummer för tjänsten1 år 2 570 

1 Tjänsten kan endast tecknas av förbundets ägarkommuner 

Allmänt 

Taxor för anslutningar och tjänster via larmcentralen justeras efter arbetskostnadsindex (AKI) 
per den 31 december varje år med oktober år 2011 som bastal, och år 1980 som basår.  

Det finns i huvudsak två olika typer av tjänster avseende automatiska brandlarm som NÄRF 
utför; åtgärd och larmförmedling. 

Åtgärd innebär att NÄRF åker vid larm. NÄRF eller en annan aktör utför larmförmedlingen. 

Larmförmedling innebär att NÄRF förutom utryckning även förmedlar larmet. 

För mer detaljerad information se kap 5.1 Information automatiska brandlarm, LC. 

Taxor för automatiska brandlarm 2019, NÄRF



5.1 Information automatiska brandlarm, LC 

Allmänt 

Vid anslutning av nya larmpunkter inkluderar anslutningsavgiften administrativa kostnader 
samt kostnader för mottagningsutrustning vid larmcentralen (LC). Kostnader för larman-
läggning, larmsändare, larmledning/överföring etc. ingår ej utan bekostas av anläggnings-
ägaren/ innehavaren själv. 
 
För anslutna larm ingår att LC driftövervakar kommunikationslinjen mellan larmsändare och 
LC larmdator, gäller för överföring via TCP/IP samt i eget radionät. 

1. Larmförmedling 

 Omfattning/objekt: 
- Mottagning av brandlarm samt aktivering av åtgärd enligt avtalad plan. 
- Mottagning av fellarm med aktivering av åtgärd enligt avtalad plan. 
- Larm till anläggningsskötare via SMS och/eller e-post. 
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- 3 st. SMS-abonnenter (brand samt fellarm) baserat på 100 händelser/år 
- 5 st. e-postmottagare (brand samt fellarm) 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet 
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL. 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 

2. Åtgärd 

 Omfattning/objekt: 
- Närmsta styrka i förbundet rycker ut vid larmsignal.  
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmandes position. 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för personsökare samt konfiguration av denna. 

 

3. Nödlarm 

 Omfattning/objekt: 
- Mottagning av nödlarm från ensamarbetare med den larmades position presenterad i 
LC på GIS-applikation. 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- Utryckning av brandpersonal till den nödlarmades position. 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för personsökare samt konfiguration av denna. 
 

  



4. Driftslarm 

Tjänsten avser vidareförmedling via SMS/e-post av teknik/driftslarm. 
 Omfattning/objekt: 

- Vidareförmedling av teknik/driftlarm. 
- Larm till ex. underhålls/servicetekniker via personsökare, SMS och/eller e-post. 
- Uppdatering av SMS/e-postadresser (uppgifter tillhandahålls av kund.) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- konfigurering av anslutning i Telecall larmserver (LC) vid nyanslutning. 
- 4 st. SMS-abonnenter (driftlarm) baserat på 100 händelser/år 
- 5 st. antal e-postmottagare (brand samt fellarm) 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Kostnad för larmsändare och installation på objektet 
- Kostnader för larmöverföring från objekt till Telecall larmserver SOL. 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 
- Kostnad för eventuell personsökare samt konfiguration av denna. 

5. Utalarmering 

Mottagning av larm sker via telefon. 
 Omfattning/objekt: 

- Tjänsten avser mottagning och vidareförmedling av larm till nyckelpersoner/grupper 
såsom ex. Posom, TIB, Kommunal krisledning/stab ex. via SMS/GruppSMS. 
- Uppdatering av SMS/personuppgifter (Erhålles från kund) 
 

 I grundabonnemanget ingår: 
- Max 10 st anslutna SMS-abonnemang/grupp 
 

 I grundabonnemanget ingår ej: 
- Abonnemang och telefon för SMS-tjänsten 
- Särskilt telefonnummer för tjänsten 

 


