
Branninfo Helset Boligsameie 

 

Branncelle 

Hver leilighet er en branncelle. Inngangsdøren til lelighetene skal være 

av brannklasse type B30 eller bedre. 

Røykvarsler 
Det er krav om at hver boenhet skal ha montert minst én røykvarsler i 

hver etasje. 

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når alle 

dører er lukket. 

Med oppholdsrom i én del av huset, og soverom i en annen del, kan det 

være at du må ha enda flere røykvarslere i boligen. Det må ikke være 

mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom/oppholdsrom for å være 

sikker på at varslersignalet høres tydelig. 

Krav om slokkeutstyr i boenhetene 

Det er krav om at hver boenhet skal ha manuelt slokkeutstyr som kan 

benyttes i alle rom i boligen. Dette kan enten være en godkjent 

husbrannslange eller et håndslokkeapparat. Håndslokkeapparatet må 

minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. 

Hvis man har husbrannslange, må man passe på at den er lang nok til å 

nå inn i alle rom i boligen. 

Kontroll av slokkeutstyr 
Innenfor boenheten er det beboerens ansvar å sørge for det jevnlige 

vedlikeholdet og tilsyn med slokkeutstyret. Seksjonseier har ansvar for å 

at utstyret er til stede og at det er i orden. Det er seksjonseiers ansvar at 

slokkeutstyr kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med leverandørens 

retningslinjer. Det vil si kontroll hvert 5. år 

og service hvert 10. år for pulverapparat. Seksjonseier bør med noen års 

mellomrom sørge for at kvalifisert fagpersonell kontrollerer 

håndslokkerne i boenhetene. Dermed sikrer man at 

slokkeutstyret er i tilfredsstillende stand. 

Helset Boligsameie har avtale med NOHA om en gjennomførelse av en 

slik kontroll. 



 

Rømningsveier 
Rømningsveiene skal være ryddige og fri for hindringer. Ellers vil det 

være vanskelig å komme seg ut. Brennbare materialer og gjenstander i 

rømningsveiene kan føre til at brannen og røyken vil kunne utvikles i 

rømningsveiene og spre seg raskt i bygningen. Husk at lagring i 

rømningsvei også er til hinder for brann- og ambulansepersonell. 

 

Slokkeutstyr i fellesarealer 

Det er plassert 14 slokkere I fellesareal. Årlig kontroll og godkjenning av 

disse utføres av NOHA. 

Rømningsveier er skiltet og kontrolleres jevnllig.  Det samme gjelder 

røykluker i oppgangene og branndører. Kontroll utføres av vaktmester. 

 

Dette dokumentet oppdateres ved behov/endringer. 

Styret 

Helset Boligsameie 


