
Universitetet i Oslo  
Institutt for oral biologi 
 
Sjekkliste for brannvernopplæring ved IOB   

 

 
Sjekkliste for brannvernopplæring ved IOB. Versjon 25.04.2016  Side 1 av 2 

 

 Forklaringstekst Utført 

Branninstruks Gjør deg kjent med lokal branninstruks. Denne er slått opp ved 

brannslangeskap. 

 

Brannalarmanlegg Det er etablert automatisk brannalarmanlegg i bygget. Fellesareal, 

rømningsveier, laboratorier etc. har deteksjon, men ikke samtlige kontorer. 

Utløses en detektor fører dette til brannalarm i en etasje innenfor en 

brannseksjon. Stor alarm blir utløst når to eller flere detektorer aktiveres, 

detektor i trapperom eller manuell melder fører til brannalarm i alle etasjer 

innenfor den brannseksjon hvor alarmen er løst ut. Utløst brannalarm gir 

følgende melding over alarmhøytalere: «Brannalarm er utløst. Vi ber alle 

personer forlate bygget». 

Det er alarmoverføring til brannvesenet, men det er lagt inn 5 minutter 

forsinkelse hele døgnet. Utløses to detektorer eller manuell melder varsles 

brannvesenet umiddelbart. Det er ikke forsinket varsling til sikkerhetsvakter 

ved Oslo universitetssykehus. Ved alarm kjører heis til utgangsetasje og blir 

stående. Adgangskontrollerte dører i rømningsvei fristilles. 

Når situasjonen er avklart og brannvesenet eller sikkerhetsvakter har 

stadfestet at faren er over lyder følgende melding over alarmhøytalere: 

«Situasjonen er under kontroll. Bygget kan igjen benyttes». 

 

Manuell melder Benytt nærmeste manuelle melder dersom det observeres røyk eller åpen 

flamme. Dette vil starte brannalarmen, varsle brannvesenet umiddelbart samt 

sikkerhetsvakter ved Oslo universitetssykehus. Manuelle meldere er plassert i 

enden av hver korridor. 

 

Brannslange Lokaliser alle brannslanger på arbeidsstedet og gjør deg kjent med klargjøring 

og bruk. Det skal være bruksanvisning på innsiden av brannslangeskapet. 

 

Håndslokker Det er etablert håndslokkere utvalgte steder, slik som f.eks. laboratorier. CO2 

er godt egnet til slokking i elektrisk utstyr samt gasser og væsker. Gjør deg 

kjent med hva som forefinnes på arbeidsstedet samt klargjøring og bruk. Merk 

at slokketiden på en CO2 slokker er ca 15-25 sekunder avhengig av størrelse. 

Kastelengden er max 2 meter.   

 

Brannteppe og 

nøddusj 

Brukes primært for å kvele flammer i en tidlig fase. Gjør deg kjent med 

plassering, klargjøring og bruk.  

 

Rømningsveier Gjør deg kjent med samtlige rømningsveier fra arbeidsstedet. Disse skal være 

godt opplyst samt til enhver tid dekke behovet for rask og sikker rømning. I 

rømningsveier er hver fjerde armatur ledelys (hvitt lys), som gir tilstrekkelig 

lys i rømningsvei og som er en del av allmennbelysningen. Markeringslys 

(grønt lys) er montert over dører i rømningsveier, over dører til det fri samt 

ved retningsforandringer. Utplassering- og lagring av varer og utstyr er ikke 
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tillatt da dette hever brannbelastningen i sårbart område og reduserer 

personsikkerheten.  

Nødåpner Det er etablert nødåpner (grønn boks) på mange dører i bygget. Til tross for at 

låste dører skal gå i ulåst ved brannalarm, kan det være behov for rømning i 

andre situasjoner. Ved behov «knus glasset og trykk på knappen».  

Rømningsdører med låsvrider og plastkopp kan betjenes manuelt. Ved behov 

fjern plastkoppen og lås opp. 

 

Sprinkleranlegg Sprinkleranlegg er et heldekkende anlegg som ved en detektert brann med 

tilstrekkelig varmeutvikling utløser vann i sprinklerhoder. Utløsning av 

sprinkler skjer etter hvert som sprinklerhodene blir utsatt for temperaturer på 

ca 70 grader C. I utvalgte arealer er anlegget skjult og det kan kun observeres 

en rund metallplate i taket, andre steder er selve sprinklerhodet synlig i taket 

eller på vegg.  

 

Brannseksjoner 

og brannceller 

Bygget er delt inn i brannseksjoner hvor vegger og dekker skal motstå brann i 

120 minutter. Hver brannseksjon er delt inn i brannceller skilt fra hverandre 

med dører og vegger med brannkrav. Formål med branncelleinndeling er at en 

brann kan utvikle seg i branncellen en viss tid uten å spre seg til nabocellen. 

Generelt har dører til brannceller 30 minutter brannmotstand og vegger 60 

minutter. Merk at mange kontorer ikke er utformet som egne brannceller. Det 

er uansett viktig at dører lukkes ved brann, da alle begrensninger kjøper tid til 

evakuering. 

Se lokale branntegninger for eksakt angivelse av branncelleinndeling på 

arbeidsstedet.  

 

Brannfarlig vare Alle som håndteres brannfarlig vare skal være kjent med tilhørende 

retningslinjer og HMS-datablad samt lokale stengemuligheter for sentralt 

gassanlegg. Sentralt propananlegg stenges automatisk ved brannalarm. 

 

Forebyggende 

rutiner 

Les: http://www.uio.no/om/hms/brannvern 

Tekniske avvik skal snarest meldes til Oslo universitetssykehus som eier av 

bygget. 
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