
Til beboere i Knudtzondalen borettslag 
Kristiansund 24.02.15 

Våren 2015, etter vårrengjøringa, vil det bli gjennomført en brannvernrunde i borettslaget. 

Dette er i forbindelse med HMS arbeidet i borettslaget. 

 

Befaringen vil bli utført av styret i samråd med Branningeniør, og vil bli utført i alle 

fellesområder i boligene, med spesielt fokus på rømningsveier. 

 

 «Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» viser generelle krav til eier 

og bruker av brannobjekter, blant annet: 

 
Instrukser må sikre at ikke løse eller fastmonterte hindringer (stoler, bord, brannfarlig 

lagring, osv.) i rommet eller i rømningsveier forlenger den nødvendige rømningstid som er 

forutsatt. 
 

Det vises også til «Byggeforskriften 1985» som er gjeldene for våre bygg: 

 
71 Generelt: Rømningsveg skal på en oversiktlig måte føre til det fri uten lommer, 

retningsforandringer el. som kan hindre personer fra å komme ut under brann. 

Rømningsveg skal være egen branncelle. 

 

73 Bredde i rømningsveg: Fri bredde i rømningsveg skal minst være 10 mm pr. person og ikke 

mindre enn 900 mm. 

 

Dette medfører at andelseiere/brukere av andelene må sørge for, at det ikke er eiendeler som 

hører dem til som hindrer rømning. For eksempel løse tepper i trappegang, løse sko og 

skohyller og lignende som gjør rømningsveien smalere enn 90 cm.  

 

Dørmatter som ikke er til hinder er tillatt. 

 

Dører som fører ut til rømningsvei skal, hvis døren blir låst, ha knappvrider på innsiden slik at 

rømning ikke blir hindret av låst dør. 

 

Lagring av gjenstander i trappegang og kjellergang, som kan fremme branntilløpet, er ikke 

tillatt. For eksempel pappesker, papir og annet brannbart materiale. Oppbevaring av slike 

gjenstander i kjellergang må forekomme bare i korte perioder. 

 

Det skal uansett være fri tilkomst til alle stoppekranene i huset, noe som innebærer både veien 

fram til krana og fritt rom rundt til å operere krana. Rom eller bod med stoppekran skal også 

være merket for å vise hvor denne befinner seg. 

 

Vil også minne om at brannfarlige væsker og gasser ikke må oppbevares i kjeller og loft, men 

utendørs, i garasje eller i leiligheten der folk ofte ferdes slik at lekkasje kan oppdages og 

avverges på et tidlig tidspunkt. 

 

Alle beboere bes nå å sjekke opp hos seg selv og utbedre eventuelle avvik, container vil bli 

satt ut i mars/april så det er en god mulighet til å kvitte seg med avfall. 

 

Hvis det er uklarheter eller spørsmål til dette er det bare å kontakte styreleder. 

Mvh Styreleder 


