
Branninstruks  

 

Våre bygg er utstyrt med: 

 

• Brannalarmanlegg som vil gi alarm i hele bygget hvis det oppstår brann. Det er ikke 

lov til å tukle eller dekke til branndetektorer. Dette setter ikke bare ditt eget men også 

andre sitt liv i fare.  

 

• Avstillingspanel i fellesareal (korridor) for utløst falsk alarm. Alle bygg (med 

unntak av Hus 4-11 i Storgata) er direktekoblet til Oslo brann og redningsetat. Om man 

ikke rekker å avstille alarm på avstillingboks vil det tilkomme gebyr for utrykning. I 

Storgata er det vekter som rykker ut for å lokalisere brann. 

 

  

• Slokkeutstyr (brannslange / pulverapparat / sprinkelanlegg) 

 

 

*** 

 

• Vegger og dører mot trapp og mellom boliger er brannskiller som begrenser røyk- og 

brannspreding. Dørene må ikke blokkeres eller kiles i åpen stilling. 

 

• Ved brann vil alle lukkede dører og vinduer bidra til å hindre røyk og brannutvikling. 

 
• Trapperommet er rømningsvei. Dører til trapperom skal holdes lukket. 

 
 

• Trapperom skal ikke benyttes for oppbevaring/hensettelse av gjenstander, da det 
innebærer både brannfare og kan være til hinder ved rømning. 

 

 

 

 

 



Rømningsplan – Branninstruks  

 

Gjør deg kjent med: 

• Dine rømningsveier.  

• Plassering og bruk av branntekniske installasjoner. Se egen informasjon vedrørende 

avstillingspanel: https://ankerstudentbolig.no/praktisk-info/#1558429130826-08c94eb2-3a04 

 

• Møteplass ved brannalarm  

 

Hvis du oppdager brann:  

• Redd personer i fare, så lenge dette ikke innebærer fare for deg selv.  

• Prøv å slokke, men ikke utsett deg selv for risiko.  

• Varsle andre – Rop og bank på dører. Trykk på manuell brannmelder hvis brannalarm ikke 

høres.  

• Ring brannvesen på telefon 110.  

 

Ved brann / brannalarm:  

• Lukk vinduer og dører.  

• Forlat bygget straks. Ikke stopp for å hente personlige eiendeler.  

• Hjelp personer som trenger bistand.  

• Gå til møteplass.  

• Varsle om du vet sted/årsak til alarm.  

• Gi beskjed om du savner noen.  

 

Hvis trapperom er røykfylt:  

• Returner og bli på rommet/bofellesskapet. Lukk dører.  

• Åpne vindu og påkall brannvesenets oppmerksomhet.  

 

For mer informasjon om brannsikkerhet: 

https://www.sikkerhverdag.no/brann/ 
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