
 
 
 
Alle plikter å bidra til en høy brannsikkerhet for borettslaget. Den enkelte er 
ansvarlig for kontroll av eget el-anlegg og elektriske apparater, samt for å utvise 
aktsomhet av ved bruk av gjenstander som kan medføre brannfare. Alle plikter å 
ha fungerende brannslukningsutstyr i leiligheten.  
 
Ordensreglene slår fast at fellesarealene skal holdes fri for personlige eiendeler for å sikre 
frie rømningsveier. Parkering på fellesarealene er av samme årsak forbudt.  
 
Lær rutinene nedenfor, og vær sikker på at du vet hvor brannalarmsentralen og 
sprinklerrommet befinner seg! 

Tekniske feil på felles anlegg eller brudd på forskrifter må meldes til styret snarest.  

I tilfelle brann/alarm:  
Denne instruksen gjelder hvis det har brutt ut brann og ved brannalarm 

• Hvis du vet hvor det brenner, kontakt snarest brannvesenet på tlf 110 
• Lukk alle dører og vinduer.  
• Forlat eiendommen slik at portal og gårdsplass har fri adgang for 

utrykningskjøretøyer.  
• Heis er ikke rømningsvei! Bruk trappen! 

Ved falsk alarm: 
Denne instruksen gjelder hvis du har utløst falsk alarm. 

• Du må ALDRI skru ut røykvarsler/detektorhode i taket ved alarm! 
• Gå til brannalarmsentralen i 1. etasje (én i hver blokk) 
• Forsikre deg om at det er falsk alarm: Kontroller at leilighetsnummeret i 

displayet stemmer med din leilighet. 
• Ring G4S på telefon 810 30 333. Oppgi passord "Brann" hvis de spør. 
• Trykk "Avstill klokker" på brannalarmsentralen 
• Kontakt styreleder slik at alarmen kan settes i drift igjen. 

Dersom sprinkleranlegget utløses: 
Denne instruksen gjelder ved utløsning av sprinkleranlegget uten at det er brann  

• Lås deg inn i sprinklerrommet i portalen med din vanlige nøkkel (knus 
plastkoppen på døren)  

• Steng kranen merket "Hovedventil"  
• Åpne FORSIKTIG kranen merket "Tømmeventil"  
• Dersom alarmen er utløst, UTFØR OGSÅ RUTINEN "Ved falsk alarm"  
• Forsøk å begrense vannskader i leiligheten ved hjelp av håndklær etc.  
• Kontakt deretter styreleder umiddelbart slik at anlegget kan repareres og 

settes i drift igjen. 
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