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GENERELT 
Det er montert brannslanger i garasjen. 
 
Hver leilighet er en egen branncelle. Likeså teknisk rom og garasje. Hver enkelt 
branncelle skal motstå brann i 60 minutter. 
 
Det er lede- og markeringslys i fellesarealer og teknisk rom. 

RØMNING 
Årvollbrinken er basert på rømning via hovedtrappen midt på blokken eller via 
rømningstrappen på gavlveggene.  
 
Alle har ansvar for at det ikke oppbevares / lagres noe i rømningsveiene. 
 
Ved evakuering av bygningen gjelder den vedlagte branninstruksen. 

 



BRANNSLUKNINGSUTSTYR 
Det er for hver leilighet installert husbrannslange med egen stengekran i 
kjøkkenbenk. Sørg for at denne alltid er lett tilgjengelig.  
 
Leilighetsbruker skal gjøre seg kjent med plassering og bruk av slangen. 
Husbrannslangen bør testes jevnlig ved å rulle ut slangen og sette på vannet. 
 
I garasje og bodareal er det montert brannslange. Huseiere oppfordres til å gjøre seg 
kjent med plasseringen av disse. 
 
I 3 og 4 etg er det sprinkleranlegg for å sikre sikker rømning fra 3 etg. 

BRANNALARM / VARSLING 
Det er vanlige røykvarslere i hver leilighet. Disse er ikke seriekoblet og varsler ikke 
brannvesenet direkte 
 
NB!! Røykvarsler i leiligheten må ikke på noen måte tildekkes eller fjernes. 

GASSFLASKEHÅNDTERING  
Oppbevaring av gassflasker med propan er søknadspliktig til brannvesenet. 
Ta kontakt med sameiet før du eventuelt går til innkjøp av gass. 

INNGLASSING 
Balkonger som innglasses må sprinkles. 

SAMEIET SITT ANSVAR VEDRØRENDE BRANN 

Rømningsveier 
Sameiet har ansvar for at rømningsveier er ryddige og tilgjengelige. 
 
Sameiet har ansvar for at det utføres kontroll av ledesystem, røykluker og 
trykksettingsanlegg i henhold til FDV dokumentasjonen for anleggene. 

Slokkeutsyr 
Sameiet har ansvar for kontroll og vedlikehold av slokkeutstyr i fellesområder.  

Bygningsmessige forhold 
Det vises til brannsikringsstrategien utarbeidet av Venator AS bygningsmessige 
forhold (krav til dører, vegger, rømningsveier etc.) 
 
Sameiet plikter å følge denne ved ombygginger / endringer, med mindre det gjøres 
nye branntekniske vurderinger. Alle bygningsmessige endringer skal derfor vurderes 
opp mot kravene i brannsikringsstrategien. 
 

Vedlegg til kapittel 7: 
Branninstruks 
Brannrapport fra konsulent 


