
Branninstruks for leietakere av Tangenten 

 

Jeg bekrefter med dette å ha satt meg inn i Tangentens branninstruks: 

1. Ansvarlig leietaker eller kontaktperson plikter å orientere seg om rømningsveier, 

kackbokser og brannslukkingutstyr.  

2. Brannalarmen utløser direkte melding til brannvesenet, slik at den viktigste oppgaven 

for leder/ansvarlig er evakuering av lokalene. 

3. Ansvarlig leietaker eller kontaktperson møter brannvesenet utenfor og gir 

informasjon om hva som har skjedd og hvordan evakueringen har forløpt for sine 

besøkende. 

 

Ved brann ring 110 

 

Unngå misbruk av kackboksene (grønne og røde bokser ved dørene). 

De grønne boksene er til for kun for rømning og evakuering.   

Dersom boksen benyttes, blir dørene stående åpne og må resettes av 

driftspersonell.   

Hvis du mot formodning skulle trykke feil slik at kackboksen blir utløst ring 

eiendomsvakten (boligvakten) på tlf.: 99 22 74 10.   

 

Ved brann 

De røde kackboksene er tradisjonelle brannalarmer og skal benyttes ved 

tilløp til brann. 

Ved brannalarm låses alle dørene automatisk opp.  Det betyr at du åpner 

døren uavhengig av adgangsbrikken.  Ved brannalarm vil melding over 

høyttaleranlegget gi deg beskjed om å forlate bygget.  Følg instruksen!   

 

• Når branntilløp oppstår, må du forsikre deg om at brann er meldt. Ring 110! 

• Få ut alle som er truet av røyk og brann.  

• Lukk vinduer og dører 

• Forlat huset straks og gå til møteplass. 

 

Gjør deg kjent med hvor nærmeste rømningsvei/dør er og letteste vei ut ved en eventuell 

evakuering.   

 



Heisene står når alarm blir utløst og skal IKKE benyttes! 

 

Ved evakuering 

Møteplass ute: M 

 

Ved strømbrudd 

Bygget er utstyrt med nødlys, så ved strømbrudd er det ingen problemer å finne veien ut. 

Det er ikke nødstrøm til PC og annet arbeidsverktøy. 



Rømningsveier 

 

Grønt = rømningsveier

Gult = toaletter

 

Grønt = rømningsveier

Gult = toaletter

 

M 

M 

M 



Rømningsveier 

 

 

Grønt = rømningsveier

Gult = toaletter

 

 



Grønt = rømningsveier

Gult = toaletter

 

 
 

_____________________   ____________________________________________ 

Sted og dato     Signatur 

       

  


