
BRANNSJEKK
for deg som jobber i utelivsbransjen

Brann- og 
redningsetaten

Oslo kommune
Brann- og redningsetaten
Oslo kommune
Brann- og redningsetaten



BRANNDØRER
Branndører skal hindre brann- og røyk-
spredning. En branndør må enten være 
lukket eller lukkes automatisk hvis 
brannalarmen utløses, f eks ved bruk 
av dørmagnet. Sjekk at branndører 
ikke står i åpen stilling med kiler, søp-
pelbøtter eller lignende og at dør-
pumper ikke er hektet av.  

BRANNALARMANLEGG
Et brannalarmanlegg skal sørge for tidlig 
varsling av personale og gjester. Tidlig varsling 
sørger for at alle kan evakuere raskt og effektivt. 
Brannalarm anlegget skal alltid fungere. Sjekk 
at alarmtavlen lyser i drift, at det ikke lyser for 
feil eller utkoblinger og at detektorer ikke er til
dekket. Ved utløst alarm, skal musikk anlegget 
stoppe. Virksomheten skal ha tilgang til brann
alarmsentralen uavhengig av plassering i bygget. 

Brannalarmsentral, brannklokke,  
manuell melder og detektor

BRANNVERNOPPLÆRING OG BRANNØVELSER
Som et ledd i å forebygge branner, og samtidig legge til rette for rask og effektiv evakuering 
i en brannsituasjon, spiller brannvernopplæring og øvelser en sentral rolle. Alle ansatte 
i virksom heten skal gis opplæring og trening i å takle situasjoner som kan oppstå, slik at  
konsekvensene for gjester og ansatte blir så minimale som mulig ved et branntilfelle.

PERSONTALL
Ethvert lokale skal ha en persontallsberegning som angir maks antall gjester som kan 
opp holde seg i lokalet. Eier av bygget skal sørge for at virksomheten er blitt gjort kjent 
med persontallet. Beregning av persontall gjøres for å sikre rask og effektiv rømning ved 
en nødsituasjon. En virksomhet må kunne gjøre rede for hvordan den holder kontroll på 
antall personer inne i lokalet, og at persontallet aldri overskrides. Dette må de som er på 
jobb ha fokus på i hele åpningstiden. 

BRANNFARLIG GASS (PROPAN):
Brannfarlig gass skal ikke oppbevares 
inne i lokalet, i rømningsveier eller på 
loft eller i kjeller. Gass skal oppbevares 
i godkjent skap på utsiden av bygningen. 

MANUELT SLOKKEUTSTYR
Sjekk jevnlig at brannslokningsapparater er der de skal være, 
og at brannslangeskap ikke er tildekket. Målerindikatorene på 
brannslokningsapparater skal være i grønn sone. Det skal ikke 
være synlige skader på brannslanger og brannslokningsapparater. 
Slokkeutstyret skal være skiltet og lett tilgjengelig i hele lokalet.

AUTOMATISK  
SLOKKEANLEGG
Enkelte bygninger er utstyrt med  
automatisk slokkeanlegg. Det kan 
være sprinkleranlegg, vanntåke
anlegg eller lignende. Før åpningstid 
må virksom heten forvisse seg om at  
anlegget er i drift og at det fungerer 
som det skal. Hvis ansatte ikke har 
tilgang til sprinkler sentralen, må 
virksom heten få på plass et system 
som sikrer at personell med tilgang 
til sprinkelsentralen foretar jevnlige 
etter syn. Ettersyn skal dokumenteres 
skriftlig.  

RØMNINGSVEIER
En rømningsvei er en sikker vei fra et lokale 
og ut i det fri. Rømningsveier går ofte via 
korridorer eller trapperom. Rømningsveier 
skal være skiltet med markeringsskilt. 
Rømningsveier skal være fri for gjenstander, 
og personer skal kunne ta seg helt ut uten 
bruk av nøkkel. Gjenstander i rømningsvei-
er vil kunne bidra til at brann eller røyk kan  
utvikle seg, eller være til hinder for den som 
rømmer. Gå alltid alle rømningsveier helt ut 
før åpningstid.

At brann i utelivslokaler kan få store konsekvenser 
har man dessverre sett tydelige eksempler på rundt 
om i verden. Så langt har vi i Oslo vært spart for denne 
typen fatale hendelser, men kombinasjonen fulle  
lokaler og fulle gjester gjør at muligheten for at det 
kan komme til å hende her også helt klart er tilstede. 

Feil på branntekniske installasjoner og blokkerte 
eller låste rømningsveier var en gjenganger når  
Brann- og redningsetaten satte fokus på natt-
kontroller i utelivsbransjen i Oslo, noe som også førte 
til mange stengninger og pålegg. Gjennom enkle til-
tak kan virksomheten bidra til at minimumsnivået for 

BRANNSIKKERHET I UTELIVSBRANSJEN
rømningssikkerhet for gjestene ivaretas, og at sjansen 
for å bli stengt på en av våre kontroller reduseres.  Med 
denne brosjyren håper vi å bidra til økt kunn skap om 
viktige elementer ved brann sikkerhet, og til innføring 
av viktige rutiner, for eksempel en enkel «brannsjekk» 
før åpning.   

Enkle tiltak
«Gjennom enkle tiltak 

kan virksomheten bidra  
til at minimumsnivået  

for rømningssikkerhet for 
gjestene ivaretas» 

LEDESYSTEM
Et ledesystem består av elektriske 
eller etterlysende markeringslys som 
viser vei til nødutganger og hvite 
lede lys som lyser opp lokalet eller 
rømnings veien hvis strømmen går. 
Elektriske markeringslys skal alltid 
lyse mens ledelys tenner først når 
strømmen går. Ledesystemet skal ha 
batteri-backup. Husk at det kan være 
feil med batteriet selv om lyset lyser. 
Avhengig av fabrikant har ledesystemer 
forskjellig måter å indikere systemfeil. 
Det er eier av bygget sitt ansvar å påse 
at virksomheten har fått opplæring i 
hvordan systemet fungerer. 

HVA ER BRANNTEKNISKE INSTALLASJONER?

Markeringslys

Brannslangeskap  
og målerindikator på 
brannsloknings apparat

Ledelys Propan i godkjent gasskap

Dørpumpe

Branndør

Rømningsveier skal ikke  
benyttes som lagringsplass



www.bre.oslo.kommune.no

BRANNSJEKK FØR ÅPNING:
Nedenfor ligger noen eksempler på konkrete ting som bør sjekkes før åpning. 
NB! Feil på brannteknisk utstyr skal utbedres før åpning kan skje.

En digital versjon av brosjyren samt printervennlig versjon av sjekklisten finnes på: www.bre.oslo.kommune.no
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KONTROLLERT DATO DATO DATO DATO DATO DATO DATO

Brannalarmanlegg
Indikerer brannalarmsentralen feil, eller er 
detektorer utkoblet eller tildekket?

Ledesystem
Lyser det som skal lyse, angir noen av lysene feil?

Rømningsveier
Kan dører i rømningsvei åpnes uten bruk av 
nøkkel?  Er rømningsveiene fri for gjenstand-
er/hindringer?

Branndører
Fungerer lukkemekanismen, ta bort kiler eller 
annet som hindrer døren fra å lukke

Brannfarlig gass
Oppbevares gass i godkjent skap utendørs?

Manuelt slokkeutstyr
Står slokkeutstyret der det skal, er det 
skader på det, er skapet med brannslange fri 
for hindringer?

Automatiske slokkeanlegg
Er sprinklerhoder fri for skader og tildekking? 
Foregår det lagring for tett opp til sprinkler-
hodene?

Opplæring/øvelser
Har nyansatte og vikarer fått opplæring? Har 
alle ansatte vært med på brannøvelse?

Persontall
Er persontallet kjent for ansatte?

Annet

Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign


