
Rutiner for brannvern:  

 

 

Brannvernansvarlig skal: 

 

- gjøre seg kjent med branninstruks for bygget(se vedlagt). 

 

- kontrollere følgende rutiner for brannvern ved bruk av bygget:  

1) - at rømningsveiene er ryddige og oversiktlige, uten låste eller blokkerte dører.  

- at rømningsveien er tilstrekkelig merket.  

- at adkomst til dører ut i friluft ikke er blokkert innvendig eller utvendig.  

- at rømningsveier er i orden før oppstart av bruk og etter eget bruk.  

2) - at bruk av skjøteledninger er begrenset til et minimum. 

3) - at varmeovner er utildekket slik at varmeavgivelse ikke hindres. 

4) - hvor slokkeutstyr (håndslokkere og brannslanger) er plassert, og at de er tilgjengelige. 

5) - at søppel m.v. lagres på en slik måte, både utvendig og innvendig, at det ikke medfører økt 

fare for brann, brannsmitte via fasade/utspring og ildpåsettelse. 

6) - at deltakere er informert om gjeldende rutiner og branninstruks for bygget. 

7) - at evt. falsk brannalarm avmeldes til tlf. 110. 
 

 

Det er ihht. brannprosjektering fra NEAS Brannconsult AS lov å ha 267 personer på Tofte samfunnshus.  Dette 

fordeles slik: 1. etg: 70 (A/B-sal og kjøkken), 2. etg: 122 (30 klappstoler, 90 løse stoler + 15 «på scenen»), og 3 etg. 

60 personer(faste plasser/klappstoler). 
 

 

Stedlig brannvernleder er ansvarlig for at personbelastningen ikke overstiger beregningen fra NEAS 

Brannconsult AS. 

  



Bygg: Tofte samfunnshus 

Sted: Vestre Strandvei 2, 3482 Tofte 

Eier: Hurum kommune 

rev. 30.8.2010 

Hurum kommune 

Telefon 32 79 7100 – Faks 32 79 7101 

Branninstruks 

leietaker 

Ved brannalarm: 

 Konstater på brannalarmsentralen hvor det brenner 

 Ta alltid med slokkeutstyr når brannstedet oppsøkes 
 

På brannstedet: 

 skal slokking iverksettes? 

 eller skal døren lukkes og varsling og redning igangsettes? 

Varsling: 

 Ved brann trykk inn knappen i den manuelle melderen dersom alarmen 

ikke er igangsatt 

 Meld fra til personer som er i umiddelbar fare 

 Meld fra til brannvesenet på nødnummer 110 om følgende: 

* hvem du er 

* hva det gjelder 

* hvor hendelsen er 

 Korrekt adresse er: Vestre Strandvei 2, 3482 Tofte 

Redning: 

 Sørg for at alle personer kommer ut til avtalt sted:  

 

    Plassen foran Bensinstasjonen 
 

 Rekkefølgen av de ovennevnte punktene må du avgjøre selv ut fra den 

aktuelle situasjonen. Du må likevel alltid sørge for å tilkalle hjelp. 

 Regel: Er det mulig å slokke skal det prøves. Men det er ditt valg der og da! 

 

 

Anne-Berit Sørlie 

virksomhetsleder 


