
Det gode leieforholdet

Dette bygget er utstyrt med:
• Brannalarmanlegg; som vil gi alarm i hele bygget hvis det oppstår 

brann.
• Slokkeutstyr (brannslange og brannteppe) plassert i bofellesskap.
• Vegger og dører mot trapp og mellom bofellesskap 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. 

• Bofellesskap med tilgang til kun én trapp nås av brannvesenets 
høyderedskap.

• Ved røyk i trapperom skal du åpne vindu i fellesareal, eller 
annet vindu synlig fra vei/parkeringsplass, og påkalle deg 
oppmerksomhet.   

Trapperom
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.

Brannalarmanlegg
Røykdetektorer er plassert i alle hybler  
og i fellesareal.  
Ved røyk bofelleskap vil det gå alarm  
(sirene) i bofelleskapet.  
Trykk på avstillingsknapp innen 2 min (trykk i 1 sek)  
for å unngå alarm i hele bygget og til driftspersonell  
(f.eks. ved stekeos e.l.). 

Voll Studentby - Oppgang A til T

For sikkerhets skyld!
Informasjon om brannsikkerhet

Røykdetektor

Avstillingsknapp

Manuell melder
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Undersøk om det er branntilløp, hvis så er tilfelle start evakuering 
og trykk manuell melder for å varsle hele bygget.  
Luft ut rommet, hvis ikke vil det gå ny alarm. 
Se instruksjon som henger ved avstillingsknapp. 
Hvis det skal gjøres noe som vil lage mye røyk (matlaging/steking) 
kan alarm på forhånd avstilles i 30 min. 
Trykk avstillingsknapp i 5 sek (indikator vil blinke orange). 
Viktig! Røykdetektorer må ikke tildekkes!  
Demontering medfører utrykning av tekniker, som leietaker 
selv må dekke kostnaden for.  

Slokkeutstyr
• Gjør deg kjent med plassering og hvordan bruke 
• brannslange (vann) og brannteppe. Se informasjon på utstyret. 
• Forsøk å slokke raskt. 
• Bruk ikke slokkeapparatet for moro skyld. 

Noen tips til brannslokking 
Vær varsom – ikke ta unødvendig risiko. Husk at brannrøyk er 
svært giftig.

Brannteppe 
For de fleste branntilløp/branner kan  
det med fordel benyttes brannteppe  
(eller annet tykt teppe, som ullteppe  
- ikke akryl). 

Brannslange
Hvis bruk av brannslange, husk:
• du må ganske nært brannen.  
• pek mot bunnen av flammene. 
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Vann
Vann slokker effektivt de de fleste branner, 
men bruk aldri vann i:
• brennende fett/smult/olje
• te-lys (flytende) 

Brann i klær
Bruk vann eller brannteppe evt. ullteppe  
(ikke akryl) til å pakke inn person. Beskytt  
ansiktet - Brann sprer seg oppover,  
så legg deg/vedkommende ned.  
Det beste er å legge seg ned og  
rulle rundt til flammen slokker.  

Brann ifm. matlaging
• Bruk lokk, brannteppe eller annet  

for å kvele brannen.
• Skru av varme, hvis mulig flytt gryte  

av varmen. 
• Ikke åpne lokk/brannteppe før det  

er nedkjølt, da brann vil kunne  
re-antenne. 

• Ikke bruk vann i gryte med fett/olje! 
 

Førstehjelp for behandling av brannskader
• Hold deg rolig. Skyll brannskaden med en gang i kaldt,  

rennende vann i 10-30 minutt.
• Huden på det brannskadde området kan hovne opp, så ta av stramt 

belte, smykke o.l.
• Om brent tøy sitter fast i huden, ikke prøv å fjerne dette selv.
• Dekk det brente området med rent tøy (som bandasje eller 

bomullsengetøy), for å holde området rent og unngå infeksjoner  
til skaden er behandlet av lege.

• Husk at store og dype brannskader alltid skal behandles av lege. 

Water in 
burning 
oil cause 
flash fire/ 
deflagration.
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Rømningsplan - Branninstruks

Gjør deg kjent med 
• Dine rømningsveier. 
• Tilgang til ett trapperom er forskriftsmessig pga. byggets 

brannvegger. Brannvesenets lift benyttes hvis røykfylt 
trapperom (se beskrivelse under).

• Plassering og bruk av branntekniske installasjoner. 
• Møteplass ved brannalarm; Parkeringsplassen.

Hvis du oppdager brann
• Redd personer i fare. 
• 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.

FFor mer informasjon om brannsikkerhet:  
www.sikkerhverdag.no/brann/


