
BRANNINSTRUKSER – HOVINBEKKEN III 

 

Alle beboere må sette seg inn i rutiner for brannalarmen  

Les igjennom alle fire punktene og se til at alle i husstanden kjenner godt til innholdet i 

denne instruksjonen.  

 

1. Forebyggende tiltak  

2. Brann  

3. Uønsket brannalarm 

4. DU kan bli økonomisk ansvarlig for unødvendig utrykning  
 

 

1. Forebyggende branntiltak:  
 

Brukere av bygningen plikter å være kjent med:  
● Hvor slokkeutstyr er plassert og bruk av dette  
● Rømningsveier og nødutganger (se orienteringstavler i hver etasje)  
● Alarmsentralen i inngangspartiet i alle oppganger 

● At oppganger skal være fri fra alt som kan være en hindring ved evakuering, f.eks. 
barnevogner og sparkesykler.  

● At brannalarmen må respekteres og derfor bør vi unngå uønskede brannalarm.  
 

Å tenke på ved matlaging for å unngå uønsket brannalarm:  

Slå på ventilasjonen før du begynner å lage mat! Det tar gjerne 10 minutter før du får en god 

effekt av ventilasjonen. Det er den tiden du bruker på å finne frem dine ingredienser til 

middagen.  På den måten forebygger du unødvendige brannalarmer som irriterer beboere i 

74 leiligheter og det blir mindre lukt i din leilighet. 

 

2. Ved brann:  
Oppdages brann eller mistenkelig røyk, er det din plikt å evakuere bygningen og 

brannvesenet skal varsles uten opphold.  

Evakuering skal skje via trappene og møteplass er på tunet på baksiden av huset.  

IKKE bruk heisene ved brann - De kan være brannfeller.  

 

Bruk kikkhullet i din ytterdør for å se om trappehuset er fritt for brann og røyk FØR du åpner 

døren. Er det brann eller røyk i trappehuset bør du bli i leiligheten eller på balkongen.  

Huset er bygget med veldig høy brannsikkerhet og du er sikrest i din egen leilighet eller på 

balkongen hvis trappehuset er røykfullt. Lukk dører og vinduer.  

Ring 110 og varsle brannvesenet selv om brannalarmen er utløst da det på grunn av rutine i 

punkt 3 vil ta mange minutter før brannvesenet rykker ut på eget initiativ.  

Leiligheten din er også utstyrt med sprinkleranlegg. Hvert enkelt sprinklerhode løser ut 

individuelt om det blir oppvarmet til over 70°C. Hvis dette skjer vil rommet bli oversprøytet 

med vann. Dette pågår til det berørte området blir avstengt manuelt. Et utløst sprinklerhode 

vil automatisk utløse alarm til brannvesenet. 



 

 

3. Uønsket brannalarm i din leilighet:  

 

Hvis røykvarsleren i din leilighet utløses og det ikke brenner, skal du gjøre følgende:  

1. Gå ut i trappeavsatsen utenfor din leilighet og finn boksen på veggen som ser slik ut:  

 

 
 

Hvis alarmen stammer fra din etasje, vil lyset på boksen lyse rødt (merket i bildet).  

 

 

 

2. Åpne boksen og trykk på rød knapp (merket i bildet) for å avbryte alarmen  

innen 2 minutter før den går i hele bygget:  

 
 

3. Gå inn i din leilighet og åpne opp alle vinduene for å lufte ut leiligheten.  

Du har 5 minutter på deg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gå så ut igjen i trappeavsatsen og trykk på den grønne knappen (merket i bildet) for å 

resette systemet:  

 
 

 

Alarm i hele bygget:  

Når brannalarmen går i hele bygget, kan man se på branntavlene i utgangsetasjene hvor 

alarmen er utløst. Mistenker du at det er et falskt alarm, gjør følgende:  

1. Les av hvilken oppgang og leilighet alarmen har gått i:  

 
 

2. Undersøk leiligheten hvor alarmen har gått. Hvis alt er OK, kom tilbake til 

branntavlen  og sett nøkkelen inn og vri mot høyre.  

 

3. Stopp alarmen ved å trykke "Stopp summer"  

 

4. Trykk på og hold inne "Tilbakestill" til du får beskjed om at alarmen tilbakestilles 

 

5. Meld hendelsen inn til styret på styret@hovinbekken3.no og svar på disse 

spørsmålene:  

Når gikk alarmen? I hvilken leilighet? Hvorfor? 
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4. DU kan bli økonomisk ansvarlig for unødvendig utrykning  
 

Når brannalarmen går sender systemet også beskjed til Securitas som ringer til 

kontaktpersoner i styret for å få bekreftet/avkreftet at det brenner. Hvis Securitas ikke får 

kontakt med noen, rykker de ut selv for å sjekke.  

Hver utrykning koster kr 1875,-. Hvis det viser seg at utrykningen var unødvendig fordi du 

ikke fulgte rutinen over, er du ansvarlig for kostnaden til Securitas.  

 

 

For alles beste, 

Styret i Hovinbekken III  

 

 

 


