
 

 

INFORMASJON TIL SAMEIET NØSTET PANORAMA 

 

Branninstruks for Sameiet Nøstet Panorama 

Planlagt opplæring i betjening av brannpanel vil ikke bli gjennomført i år, som en følge av 

gjeldende smittevernregler. 

Vedlagt følger branninstruks for Sameiet Nøstet Panorama.  Vi ber om at du setter deg inn i 

instruksen, og hvordan brannpanel i etasjen og i 1. etasje (oppgang A blokk B og D) 

betjenes.  Da vil vi unngå falske alarmer som belaster unødvendig hele sameiet. 

Fellesområder 

Styret vil få minne om Husregler punkt 3, hvor det heter: 

Fellesarealer innendørs og utendørs, herunder bl.a. trappeoppgang, fellesrom mellom 

leilighet og heis, korridorer, garasje, felles kjellerrom og utendørs arealer må ikke unødig 

opptas med gjenstander, slik som for eksempel sykler, andre personlige eiendeler eller 

lignende. 

Styret vil følge opp at dette blir overholdt. 

Renhold. 

For å få gjennomført et godt og effektivt renhold, vil vi anbefale seksjonseiere å legge 

dørmatte på innsiden av egen ytterdør. 

Tiltak mot skjeggre. 

Anticimex vil fullføre arbeidet med tiltak mot skjeggre i fellesområder uke 47.  Styret vil 

oppfordre seksjonseiere som har registrert skjeggre i egen enhet til å gjennomføre sanering, 

slik at tiltak som nå gjennomføres blir så effektivt som mulig. 
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Styret 



 

 

Ifølge forskrift om brannforebygging har seksjonseier et delansvar for 

brannsikkerheten. Som beboer er du pliktig til å: 

• Holde alle rømningsveier i bygget ryddige. Gjenstander som for eksempel 

sykler, planter eller møbler, skal ikke settes foran inngangspartier, i fellesareal 

eller nødutganger. 

• Varsle styret dersom du ser nødlys som ikke lyser, eller om andre om forhold 

som er av betydning for brannsikkerheten. 

• Sette deg inn i, og sørge for at du klarer å betjene lelighetspanel og panel i 

1.etage (se vedlagte instrukser). 

• Kontrollere/følge opp følgende kontrollpunkter:  

 

Kontrolleres av beboer 

Pulverapparat 

 

Pulverapparat må snus to ganger i året. Husk også å sjekke 

holdbarhetsdato. 

Fettfilter i 

kjøkkenvifte  

 

Fettfilter må rengjøres jevnlig, da fettet i filteret eller avtrekket kan ta 

fyr. Filteret kan rengjøres i oppvaskmaskin eller i vaskekum med 

håndoppvaskmiddel. 

Lagring av 

brannfarlig avfall 

 

 

Elektronisk utstyr, maling, spraybokser, løsemidler, rengjøringsmidler 

og oljeholdige produkter skal ikke kastes i restavfall da de er både 

brannfarlige og inneholder miljøgifter. Propanbeholder til gassgriller 

skal oppbevares i seksjonsenhet eller utendørs, og ikke i boder. 

 

 

 

 

 



Andre brannforebyggende tiltak 

 

Unngå bruk av/kobling av for mange skjøteledninger. 

 

 

Sjekk at det ikke er skader på elektrisk inventar, som unormal varmegang, slitte 

brytere og stikkontakter, tørre og sprø ledninger, og om ledningene til 

forbruksapparatene er i orden. 

Trekk ut støpselet på kaffetrakter, vannkoker, brødrister, hårføner mv etter 

bruk, og slå av TV med av/på-knapp. 

Trekk ut antennekabel og strømledning til TV når dere reiser på ferier og har 

lengre opphold borte fra boenheten. 

Ved feil på den faste installasjonen i deres boenhet anbefales å ta kontakt med 

autorisert elektroinstallatør. 

 

Har du elektrisk utstyr som kan være en risiko? Vær spesielt oppmerksom på 

lamper hvor lyspæren går oftere enn normalt, utstyr som slår ut sikringen, for 

stor belastning på en stikkontakt eller skjøteledning. 

 

Forebygg komfyrbrann ved å unngå matlagning om natten etter en tur på 

byen.  

 

Unngå å sette på vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel hvis du ikke 

skal være hjemme. Gjør deg kjent med hvordan hovedstoppekran for vann til 

boenheten slås av. Dersom du har tørketrommel, må du rense lofilteret jevnlig. 

 

Ladbart utstyr bør lades når du er i leiligheten. 

 

 

10-20% av branner er påsatt. Uvedkommende adgang til søppelrom, 

garasje eller bygninger kan reduseres om vi alle er observante og heller 

stiller spørsmål en gang for mye «bor du her, eller skal du besøke 

noen?» 

 

 

 



 

 
1. Varsle  

• Brannalarm redder primært liv. 

• Alle alarmer skal behandles som reelle. 

• Går alarmen tenk først og fremst på å komme deg i sikkerhet 

 
2. Redde 

• Lukk dører og vinduer  

• Gå ut av bygget og til samlingsplass 

• Bruk trapper (heisen står ved utløst alarm)  

 
3. Identifisere 

• Panel som viser hvor alarm er utløst er for:                                                                                         

Bygning A og E 1. etasje.                                                                                                   

Bygning B og D 1. etasje oppgang A. 

• Les av i displayet hvor alarm er utløst uten å åpne døren. 

• Kontroller brannstedet.  

• Er brannstedet en leilighet, og beboer ikke har kommet ut, ring på til 

leiligheten fra ytterpanel. 

• Oppnås det ikke kontakt med beboer, ring brann- og redningssentral, 

telefon 110 og oppgi HVEM, HVA, HVOR. 

• Det skal ikke benyttes universalnøkkel til å låse seg inn i leilighet som har 

utsløst alarm. 

 

4. Slukke 

• Slukk brannen med slukkemidler hvis mulig 
 

5. Samlingsplass ved brann er  

• Bygg A og B: Utenfor oppgang A bygg B. 

• Bygg D og E: Utenfor oppgang A bygg D. 
 

6. Ta imot utrykningsenhetene og vis vei 

• Sørg for at brannvesenet kommer uhindret til når de kommer.    
 

7. Ta ledelsen i akuttfasen 

• Den som starter å styre hendelsen skal fortsette å ta ledelsen inntil politiet      
og/eller brann- og redningsetaten ankommer. 



 

 



BRUKERVEILEDNING BRANNPANEL 1. ETASJE 

 

Panel som viser hvor alarm er utløst er i 1. etasje i bygning A, B 

oppgang A, D oppgang A og E. 

 

1. Avklar hvor alarm er utløst 

• Les av i display hvor alarm er utløst uten å åpne døren.  

• Kontroller brannstedet  

• Vurder tiltak (varsle brannvesen, naboer, stenge dører etc.)  

 

2. Stopp alarm 

• Åpne døren.  

o Stopp alarmorganer ved å Trykke ”AVSTILL ALARM”  

(Ved å trykke en gang til vil alarmorganene starte opp igjen. Husk at det 

kan ta litt tid før alle summere slutter å hyle!)  

• Stopp lyd i sentral ved å trykke ”INTERN SUMMER”  

 

3. Tilbakestill 

a. Når årsaken er fjernet (luftet ut, resatt manuell melder etc.), trykkes 

”TILBAKESTILL” som holdes inne til den slutter å pipe 

4. Loggføring 

• Når alt er overstått er det viktig at loggens føres med hendelse, dato og 

signatur.  

• Lukk døren!  

 

 

 

 



BRANNPANEL 1. ETASJE. 

 

DISPLAYET VISER HVOR ÅRSAK TIL UTLØST ALARM 

 

 

 



 


