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Beboerne plikter å kjenne til kommentaren til branninstruksen som alle har fått tilsendt. 
 

BRANNINSTRUKS 

VARSLING 

Ved alarm vil brannvesenet (110) samt alle som oppholder seg i leiligheter og på 

fellesområder bli varslet automatisk og øyeblikkelig når en av røkvarslerne eller ett av 

sprinklerhodene i bygget detekterer en alarmsituasjon. 

Oppdager du branntilløp som ikke varsles automatisk kan du benytte manuell 

brannmelder ved heisen i bygningens foaje.  

EVAKUERING 

Når brannalarmen går:  

• Lukk alle vinduer og innvendige dører, kle deg for et kortvarig uteopphold og forlat 

bygningen med ytterdøra ulåst men lukket. Bruk hovedtrapp eller branntrapp.  

Ikke bruk heisen (den skal heller ikke gå når det er utløst alarm).  

• Begi deg til samlingsplassen ved søppelanlegget. Henvend deg til husets 

brannkontakt som er eller vil ankomme samlingsstedet. Sørg for at du blir 

registrert hos brannkontakten og gi beskjed hvis alarmen er utløst i din leilighet.  

• Beboere som er usikre på om de kan evakuere ved egen hjelp, kan etter forhånds-

avtale med sine brannkontakt(er) bli i sine leiligheter med lukkede dører og vinduer 

til brannvesenet kommer.  Den hjelpetrengende kan fra terrasse eller svalgang gi 

seg til kjenne for brannvesenet når dette kan skje uten risiko for egen sikkerhet.                 

• Når brannkontakten på samlingsplassen har avklart om det er falsk eller reell alarm 

skal brannkontakten ringe 110 og informere om alarmen er falsk eller reell og 

informere om det er hjelpetrengende i huset. Brannvesenet kommer uansett. 

INFORMERE BRANNVESENET VED ANKOMST 

Når brannvesenet ankommer: 

• Brannkontakten skal alene møte brannmannskapet og informere om beboere som 

etter avtale er igjen i sine leiligheter, samt beboere som av ukjent grunn kan være 

igjen i sine leiligheter fordi de ikke er registrert som evakuerte på samlingsstedet. 

• Bare brannvesenet skal tilbakestille alarmen på branntablået i foajeen.  

SLOKKING 

Dersom det er branntilløp i din leilighet, og hvis du er helt sikker på at du kan håndtere 

leilighetens brannslange uten risiko for din egen sikkerhet, kan du forsøke å slokke 

brannen. Husk da at du hele tiden må holde hodet lavest mulig for å unngå at du puster 

inn, ikke bare røyk, men livsfarlig branngass som kan være både usynlig og luktfri.   

 


