
Branninstruks for Sameiet St. Olav 
 
 
Ved brann ring brannvesenets nødnummer: 110. Prøv å slukke brannen selv hvis den er 
liten, men hvis det ikke går forlat leiligheten umiddelbart. Lukk alle dører. Møt brannvesenet 
når de kommer til stedet. 
 
Ved brannalarm er normalt sikreste sted å oppholde seg i egen seksjon/leilighet. Forutsatt at 
det ikke er der det brenner. Alle leiligheter har nødutgang. 
 
Klokkene befinner seg i korridorene for å varsle dem som måtte befinne seg i korridorene, 
slik at de kan komme seg enten ut i det fri eller inn i egen leilighet. 
 
I den enkeltes leilighet er det røykvarsleren som fungerer som brannvarsling. 
 
Røykvarsleren bør testes jevnlig. Gjerne ved hjelp av røyk. Røykvarsleren bør støvsuges 
med jevne mellomrom. Husk at røykvarslere også forringes med årene, og bør derfor skiftes 
helt ut hvert 10 år. Batteri bør skiftes minst 1 gang i året, uavhengig om det fremdeles virker. 
 
Alle bør gjøre seg kjent med slukkeutstyret. Det er brannslanger i korridorene. Trekk ut 
slangen og se om den rekker inn overalt i leiligheten. Prøv å sette på vann på slangen når du 
holder den over vasken. Bli kjent med hvordan slangen virker. Annet slukkeutstyr som 
slokkeapparater, branntepper og lignende kan selv anskaffes til den enkeltes leilighet. 
 
Ved brann eller brannalarm skal ikke heisen brukes. 
 
Brannvarslingen i St. Olav er delt inn i soner, slik at brannklokkene kun ringer i den sonen der 
det er registrert røyk. I andre soner skal det være trygt. 
 
Branndører, dører inn til trapperom og andre dører som står på dørpumpe må aldri 
sperres opp. Gi beskjed til vaktmester hvis slike dører ikke lukker tilstrekkelig. Dører med 
brannskillebegrensende funksjon er der for å sikre at brann og røyk ikke spres i bygget, og det 
er ytterst viktig at disse opprettholder sin funksjon til alle tider. 
 
Da det koster sameiet utrykningsgebyr for falske alarmer ber vi alle være varsomme i omgang 
med brannvarslingssystemet. Det minnes likevel på at det er kun sameiet vaktmester som skal 
ringe brannvesenet for å avblåse alarmer. Ved falsk alarm skal derfor vaktmester 
kontaktes. (tlf: 905 95 739) 
 
Dersom noen har spesielle behov for hjelp til evakuering eller trenger spesiell varsling, ta 
kontakt med vaktmester, slik at han får kartlagt de ulikes behov. 
 
Møteplass for beboerne i Sameiet St. Olav er St.Olavsgate. 

 
 

 


