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• Aktuelle brannslukningsutstyr
• Forebyggende arbeid
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• Planlagt brannøvelse



Hvorfor ønsker vi å informere               
spesielt om dette temaet?
Brannalarmene i HH2 og G17 har beklageligvis blitt hyppig utløst i løpet av de 

siste 12 månedene
• Falske alarmer mer enn 10 ganger, heldigvis ingen brann/branntilløp
• Primært utløst av stekos/matlaging
• Også utløst ved flere andre anledninger (oppussing (maling), bruk av 

luftfukter, skade på branndetektor)
 Minne alle beboerne om gjeldende vedtekter og husordensregler relatert til 

brannsikkerhet
 Minne alle beboerne om at ingen skal foreta noen form for frakobling eller 

vedlikehold av branndetektorene (på noe som helst tidspunkt)
 Pålagte informasjonskrav fra styret og fra utleier til leietaker
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Ta sikkerheten på alvor!
HMS-arbeid i boligselskap er styrets ansvar, og innebærer å 
verne om liv, helse og materielle verdier. Dette vil bidra til et 
godt miljø for alle som befinner seg der.
Utsagnet har blitt hentet fra et elektronisk arbeidshefte utgitt av:



Styrets ansvar
 HMS-arbeid er lovpålagt iht Norsk regelverk gjennom 

«Internkontrollforskriften»
 For et sameie/borettslag innebærer dette at styret har ansvaret for 

fellesarealene (trapperom, fellesrom, avfallsrom, kjeller, garasje og loft)
 Kartlegging av hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe

• Gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer
 Kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygningsmassen
 Kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som kan oppdage brann 

eller begrense konsekvensene av brann
 Ansvar for at beboerne er kjent med og følger opp alle plikter og regler 

for brannsikkerhet og brannforebygging (se vedtekter og husordenreglene)

Sameiet Majorstutorvet Side 5 av 12
www.majorstutorvet.no



Eiers ansvar og informasjonsplikt til leietakere
 Brannsikkerhet for beboerne er noe av det viktigste i et boligsameie
 Beboerne selv har ansvaret inne i hver boenhet
 Enhver plikter å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting 

slik at brann ikke kan oppstå og å foreta det som er mulig for å begrense 
skadevirkningene ved brann

 Rømningsveien skal alltid være fri. Det skal ikke lagres eller settes noe i disse 
som kan hindre rømning eller forårsake brannfare

 Beboere skal være kjent med hvor brannslukningsutstyret til leiligheten er 
plassert og hvordan det brukes

 Eier har ansvaret for at leietaker/leietakere har satt seg inn i og følger  
gjeldende plikter og regler for brannsikkerhet (se vedtektene og 
husordensreglene)

PS! Av totalt 126 leiligheter i sameiet er over 40 av dem pr. i dag utleide.
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Viktig materiale utdelt av Driftsleder (Maria)
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Branninstruks for Sameiet Majorstutorvet
3 siders papirformat i A4 eller A3 format

Enkel bruksanvisning for Alarmvarslingsenhet
Også tilgjengelig på engelsk

Les dem nøye og bruk dem aktivt, spesielt 
forhåndsavstillingen av alarmvarsling ved 
matlaging!



Hjelpemidler/tips for å forebygge 
utløsning av falsk brannalarm
 Bruk din lokale alarmforsinkelsesenhet i leiligheten din

• Mulighet for å avstille varslingen (se branninstruksen)
 Aktiv bruk av forhåndavstilling av alarmvarsling ved matlaging

• Røykdelen av detektoren vil være ute av drift i 30 min.
 Dekke til branndetektoren med rød plastkopp ved oppussing

• Kan utløses ved malingsdamp og oppussingsstøv
• Ta kontakt med driftsleder Maria

 Branndetektoren kan også utløses ved røyking eller bruk av 
luftfukter. Plasser evt. luftfukteren langt unna branndetektoren

 Lukk baderomsdøren til gangen ved dusjing 
• Detektoren kan reagere på mye vanndamp
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Betjeningsknapp med 
indikator står vanligvis rett 

innenfor ytterdøren



Utløst brannalarm og prosedyre for avstilling ved falsk alarm

Varslingstavla for BRANN (plassert i 
inngangspartiet i både HH2 og G17:
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Pålagt/anbefalt brannslukningsutstyr
 Eier har ansvar for at leiligheten har brannslukningsutstyr, 

minimum et pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver. 
Gjør deg eller dine leieboere kjent med hvordan apparatet 
brukes og dens krav til service og kontroll/levetid

 Anbefaler i tillegg et mindre 
pulverapparat/håndslokker (2 kg)

 Anbefaler også et brannteppe 
som er lett tilgjengelig på kjøkkenet 
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Annet brannslukningsutstyr i felles arealene og service

 Hele garasjen er sprinklet
 5 stk. brannslanger i garasjeanlegget
 Brannvarslere plassert ved innganger/utganger
 Branndetektorer i alle fellesområder/ganger
 Årlige service utføres av Autronica (leverandøren av brannvarslingsanlegget)
 Årlig internkontroll utføres av vår elektriker for å sjekke 

- Rømningveier
- Nødlys
- Alarmstyrke, etc.
Avviksrapporter og utbedringer lagres i Sameiets boligmappe

 Også egne brannvarslingsanlegg i COOP Extra, Klinikk for Alle og Deichman
Majorstuen

Sameiet Majorstutorvet Side 11 av 12
www.majorstutorvet.no



Planlagt brannøvelse
 Styret planlegger en brannøvelse i løpet av våren
 Mest sannsynlig en evakueringsøvelse

• Testing av våre rutiner
• Testing av rømningsveier etc.

 Alle beboerne vil bli varslet på forhånd
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