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Kommentarer til branninstruks. 

Når brannalarmen går: 

Generelt og viktig: 

Falske alarmer skal betraktes som realistiske brannvernøvelser med full 

evakuering som ved reell alarm.  

I branninstruksen står det at: 

Begi deg til samlingsplassen ved søppelanlegget. Henvend deg til husets 

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

registrert som evakuert hos brannkontakten og gi beskjed hvis alarmen er utløst i 

din leilighet.  

Kommentar: 

Når du er registrert kan du i dårlig vær ta opphold i foajeen Marta Korsets  

vei 4, alternativt foajeen Husebytorget hvis alarmen er utløst i Marta Korsets 

vei 4.  

I branninstruksen står det at: 

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. 

Kommentarer: 

Alle leiligheter er bygget som egne brannceller med stor brannmotstand som 

bestemt i forskrift for lokaliteter der mennesker overnatter. Tiden leilighetene 

skal motstå brannspredning fra naboceller forlenges også i vesentlig grad av at 

alle nabobrannceller har sprinkleranlegg som slokker branntilløp eller hindrer 

full brann med god margin til brannvesenet kommer (amerikansk statistikk). 

I et borettslag som HSRB, der det utelukkende bor eldre mennesker, vil det 

relativt ofte bli endringer når det gjelder beboere som har behov for hjelp med 

evakuering. Styret vil derfor gjøre det klart og understreke at det er andels-

eieren alene som har det fulle og løpende ansvaret for at brannkontaktene får  

informasjon om beboere som kan trenge hjelp med evakuering fra boligen. 
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Når brannvesenet ankommer:  

I branninstruksen står det at: 

Brannkontakten skal møte brannmannskapet alene 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. 

Kommentar: 

Dersom beboeren i leiligheten som har utløst alarmen er blant de evakuerte, 

skal vedkommende være med i møtet med brannvesenet for å redegjøre for 

omstendighetene omkring alarmen. Brannvesenet vil også se "åstedet". 

(Dette er ingen ting å grue seg for. Brannmenn har alltid vist seg å være 

særdeles hyggelige mennesker) 

Slokking: 

I branninstruksen står det at: 

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

håndtere brannslangen som alle leilighetene er utstyrt med 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 livsfarlige 

branngasser som kan være både usynlige og luktfrie. 

Komentarer: 

Smultkoking og frityrsteking er særlig brannfarlig på grunn av høy 

temperatur. Dersom oljen antenner, bruk aldri vann mot flammene. Ved 

brann i en frityrgryte skal du bruke et grytelokk som dekker hele gryta. Ha 

lokket liggende klart før du begynner med matlaging. Lokket legges vannrett 

på fremste del av gryta og skyves raskt inn til hele gryta er dekket, og ilden 

kveles. Slå av komfyren. La gryta stå til avkjøling en stund før du fjerner 

lokket. Forsøk aldri å flytte en brennende gryte. 

 

Husk også regelmessig rengjøring av metallrista (fettfilteret) som sitter i 

bunnen på ventilatoren (kjøkkenvifta) over komfyren. Hvis det får samle seg 

for mye fett i denne rista vil den kunne ta fyr og spre brannen inn i 

ventilasjonsanlegget hvis du får brann på komfyren. 

Men, for å avslutte med noe positivt: Med komfyrvaktene som alle leilighetene 

er utstyrt med, er det svært lite sannsynlig at vi skal oppleve en komfyrbrann i 

borettslaget. 


