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BRANNALARMINFO/INSTRUKS 
 
1: Alle leilighetene har installert brannvarslere. Når brannalarmen utløses i aktuelle 
leilighet vil en rød, liten lampe lyse på den varsleren som utløste alarmen. 
 
2: Brannalarmen er koblet direkte til Sandefjord Brannvesen, og uttrykningstiden er kun 
få minutter. 
 
3: Brannalarmen er delt i 2 seksjoner, dvs ved brann i nr 26 og/eller 28 utløses alarmen 
kun i nr 26 og 28, - og ved brann i nr 30 utløses alarmen kun i nr 30. 
PS: Branndørene i gangene i nr 30 vil lukkes automatisk, men kan selvfølgelig åpnes og 
lukkes manuelt. 
OBS: Ved brann i garasjeanlegget utløses alarmen i alle bygningene. 
 
4: Alarmpanelet for alle bygningene (nr 26 – nr 28 – nr 30) er plassert i gangen i første 
etasje i nr 30, og der henger også spesifikasjon over sameiets branndetektorer, 
inkl. detektornummer. 
 
5: VED UTLØST BRANNALARM – FØLG DENNE INSTRUKSEN: 

• Hvis mulig, forsøk å slokke. Lukk dører og vinduer. 
• Forlat bygningen (bruk trappene – ikke heisen).  
• Møt opp på møteplassen (hageplattingen). 

PS: Er det mye røyk i trappegangene, gå ut på egen balkong, eller søk inn i naboleilighet. 
 
6: Skulle alarmen bli utløst ved et uhell, er prosedyren ved å stoppe en utrykning så 
omfattende at det IKKE er tillatt å ta kontakt med brannvesenet.  
Det er KUN brannvesenet som har myndighet til å resette alarmfunksjonene i 
alarmpanelet.  
PS: Det gjøres oppmerksom på at brannutrykning fra Sandefjord Brannvesen ved 
uforsvarlig utløsing av brannalarmen må betales av den som har utløst alarmen. 
 
VIKTIG:  
Ved arbeid/oppussing av leiligheter, som medfører mye støv, kan alarmen bli utløst.  
Ta derfor kontakt med sameiets vaktmester FØR arbeidet starter. 
Alle brannvarslerne er, av sikkerhetsmessige hensyn, innstilt på et følsomt nivå – så vis 
hensyn ved bruk av peis, matsteking o.l.  
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