
INFORMASJON OM OPPTAKSPRØVER FOR BRANNKONSTABLER I SALTEN BRANN 

IKS 

 

Jobben som Brannkonstabel er utfordrende og krevende fysisk og psykisk. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til 

opptak som vil gå over 2 dager. Kravene vil være like for kvinner og menn. Følgende tester vil bli gjennomført. 

Kondisjon 

3000 m løp på bane på under 14 minutter. 

Røykdykkertest 

Røykdykkertesten består av følgende momenter: 

Tredemølle 

Du utfører testen med en vekt på til sammen 23 kilo som består av utrykningsbukse, utrykningsjakke og 2x4-liters 
flaskepakke for røykdykkere. Tredemølla går på konstant hastighet på 5,6 km/t med økende stigning på båndet: 

 0.-1. minutt: Stigning 4 grader 

 1.-2. minutt: Stigning 7 grader 

 2.-8. minutt: Stigning 12 grader 

Krav til bestått: gjennomføring uten opphold og holding i rekkverk. 

Styrke 

Testen består av tre øvelser, og gjennomføres med samme påkledning som tredemølletesten (23 kilo). Øvelsen 
med opptrekk utføres uten flaskepakke. 

 Minimum 7 armhevninger med skulderbreddes avstand mellom hendene. 

 Minimum 15 dype knebøy med tåhev. 

 Minimum 7 horisontale opptrekk med undertak. Skal utføres med rett, horisontal kropp. 

Krav til bestått: minimumskrav som beskrevet overfor 

Info om røykdykkertesten finner du på denne siden: 

http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=78046  

Vannrelatert test 

Testene vil foregå over flere timer i basseng, et av kravene er blant annet 25 m svømming under vann. Du vil bli 

testet på vannfølelse og ferdigheter over og under vann. Det vil være et krav at kandidater som får tilbud om 

ansettelse som brannkonstabel, skal utdannes videre til redningsdykker. Det anbefales å trene på ferdigheter i 

vann før opptak. 

Krav til Bestått: gjennomføring 

Høydetest 

Her vil du bli testet på gange i høy stige. 

Praktisk test 

Praktisk prøve hvor vi tester hvor løsningsorientert du er i møte med utfordringer du kan møte i arbeidet. 

Oppgavene kan endres fra år til år. 

Klaustrofobitest 

Ingen informasjon gis før opptak. 

http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=78046


Teori 

 Norskkunnskaper 

 Praktisk regning 

 Allmennkunnskaper 

 Lokalkunnskaper  

Kandidater som består opptaksprøvene vil gå videre til intervju. Intervjuet og resultatene fra opptaksprøvene vil 
danne grunnlaget for hvem som vil få tilbud om ansettelse. 

 

 

 

 

 


