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B&M brannøvelse

I september hørtes brannsirener 
over hele Kalbakken. Brannbiler 

med blålys toget inn i Engsletta 
borettslag, mens røyken veltet ut 
av den ene oppgangen og vinduene 
over. I fjerde etasje var det beboere 
som ikke kom seg ut på egen hånd. 

Det var riktig dramatisk, men heldig
vis bare en øvelse. 

Som en del av det som kalles «Na
sjonal brannøvelse», øver beboerne i 
Engsletta hvert år på ulike brannsi
tuasjoner. Det er helt i tråd med for
skrift om brannforebyggende tiltak, 
som fra 1. januar i år krever at alle 
borettslag og sameier skal arrangere 
jevnlige brannøvelser. 

En undersøkelse som IF Forsikring 
har gjennomført, viser at tre av fire 
som bor i borettslag aldri har arran
gert en felles  brann øvelse. 

Engsletta borettslag benytter flere 
anledninger enn øvelser til å øke 
bevisstheten rundt  brannvern. 

– Når vi kaller inn til general
forsamling, sender vi samtidig ut 
en internkontroll for boligen. Den 

– Altfor få øver 
 på brann
Alle borettslag og sameier er nå pålagt å 
gjennomføre jevnlige brannøvelser, men 
de færreste gjør det. Engsletta borettslag 
på Kalbakken i Oslo er et hederlig unntak.
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  Justis og 
beredskapsmi
nister Anders 
Anundsen ble 
berget trygt ut av 
fjerde etasje og 
over i stigebilen 
under brannøvel
sen i Engsletta 
borettslag.

Gjelder både 
 bruker og eier

Kravene til brannfore-
byggende tiltak er skjer-
pet både for den som 
eier bygget og den som 
bruker det. Direktoratet 
for samfunnssikkerhet 
og beredskap innførte 
en strengere forskrift 
om brannforebyggende 
tiltak fra inngangen av 
2016. Nye krav gjelder 
både eieren og brukeren 
av bygget.

  FAKTA

 Når vi kaller inn til 
 generalforsamling, send
er vi samtidig ut en intern
kontroll for boligen. Den 
inneholder mye viktig 
informasjon og en sjekk
liste som beboerne selv 
fyller ut.

SOLFRID BERNTSEN, STYRELEDER
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inneholder mye viktig informasjon 
og en sjekkliste som beboerne selv 
fyller ut, forteller styreleder Solfrid 
Berntsen. 

 I alle etasjer er godt synlige bran
ninstrukser oppslått.

– Vi distribuerer også disse til alle 
beboerne. Familier oppfordres sær
lig til å gå gjennom dette sammen, 
slik at også barna blir involvert.

Årets brannøvelse i borettslaget 
var mer omfattende enn vanlig. 
Brannvernforeningen hadde selv 
foreslått en øvelse i det driftige 
laget, og både brannsjef Jon Myrold
haug og justis og beredskapsminis
ter Anders Anundsen var til stede. 
Sistnevnte lot seg redde ut av vindu
et i fjerde etasje, mens teaterrøyken 
veltet ut under ham.

– Vi har altfor mange eksempler 
på at brannrøyk er livsfarlig og at 
folk har omkommet når de har 
prøvd å rømme ut av trappeoppgan
ger, sier brannsjefen.

Han mener det øves for lite på 
brann og at alle har et ansvar for å 
være best mulig forberedt på brann, 
enten man bor i villa, borettslag 
eller et sameie. //

  FAKTA

Branninnstrukser

Rett forsikring?
Kontakt OBOS Forsikring 
på 02335 eller e-post til 

 obosforsikring@obos.no. 

Små barn

1. Rop «Brann! Brann!»  
så høyt du kan. 
2. Vent på rommet til en 
voksen kommer og henter 
deg. Ikke gjem deg! 
3. Gå sammen med den 
voksne ut av huset og til 
møteplassen dere har 
avtalt.

Større barn

1. Redd andre ved å rope 
«Brann! Brann!» og hjelp 
hverandre ut. 
2. Hvis du har tid, varsle 
brannvesenet ved å ringe 
nødnummeret 110. 
3. Hvis du har tid, lukk 
dører og vinduer. 
4. Gå raskt ut av huset. 
5. Still opp på møte-
plassen.

Voksne

1. Redd andre ved å rope 
«Brann! Brann!» og hjelp 
hverandre ut. 
2. Pass på at alle barn 
kommer seg ut til møte-
stedet. 
3. Varsle brannvesenet ved 
å ringe nødnummeret 110. 
4. Hvis du har tid, lukk 
dører og vinduer. 
5. Hvis brannen er liten, 
forsøk å slokke. Ta ingen 
sjanser. 
6. Gå raskt ut av huset og 
til møteplassen. 
7. Tell opp antall personer, 
og ta i mot brannvesenet 
når de kommer.

Her er noe av innholdet 
i branninstruksene som 
alle beboere mottar i 
Engsletta borettslag:

  – Alle har et 
ansvar for å være 
best mulig for
beredt på brann, 
enten man bor i 
villa, borettslag 
eller et sameie, 
mener brannsjef 
Jon Myroldhaug.

  Vi har altfor mange 
eksempler på at brann
røyk er livsfarlig og at folk 
har omkommet når de 
har prøvd å rømme ut av 
trappe oppganger.

JON MYROLDHAUG, BR ANNSJEF


