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BRANNSIKRING I NEDRE GARASJEANLEGG 

 
Brannsikringen i Nedre Garasjeanlegg ble modernisert høsten 2017. Det er installert anlegg 

for brannvarsling og det manuelle slokningsutstyret er oppgradert. Det er Norsk Brannvern AS 

som har stått for arbeidet. 

 

Brannvarsling 

Det er installert et anlegg med det som kalles «aspirasjonsdetektorer». Disse detektorene er 

plassert i langsgående rør i taket på begge sider av garasjeanlegget. Detektorene er innrettet 

slik at de ikke skal reagere på eksos, gasser, kondens og partikler som normalt opptrer i et 

garasjeanlegg, men kun røyk som skyldes brannutvikling. 

 

Dersom detektorene fanger opp brannutvikling, vil det bli utløst høytlydende alarm fra 10 

sirener som er plassert med jevne mellom i garasjen.  Det vil samtidig være blinkende lys ved 

alle sirenene. 

 

Hvis noen oppdager brann uten at alarmen er gått, kan brannalarm utløses manuelt fra 3 

meldere som er plassert ved kjøreporten, port ut til Mærradalen og utgangsdør innerst i 

tilfluktsrommet. Dette gjøres for å varsle eventuelt andre personer som måtte befinne seg i 

garasjen. 

 

Det er IKKE installert direkte varsling til brannvesenet.  Dersom noen oppdager brann, må 

brannvesenet omgående kontaktes på nummer 110. 

 

Brannalarmen er koblet opp mot en alarmstasjon - Alarm 24 – som kontinuerlig vil overvåke 

brannvarslingsanlegget. Ved utløst alarm vil vektere fra Toma Security rykke ut. Disse vil da 

kontrollere garasjen og eventuelt varsle brannvesenet dersom det er branntilløp. 

 

Når alarmen utløses, vil kjøreporten automatisk åpnes for å sikre en rask evakuering av 

garasjen.  Kjøreporten er utstyrt med nødstrømsløsning som gjør at den åpnes selv om det er 

strømbrudd. 

 

I tillegg til kjøreporten er porten mot Mærradalen og utgangsdøren innerst i garasjen godkjent 

som rømningsveier.  Alle rømningsveiene er merket med selvlysende skilt. 

 



 

 

Det er montert 7 «ledelys» i taket som skal vise vei mot rømningsveiene i tilfelle strømbrudd 

har satt den vanlige belysningen ut av funksjon. Ledelysene har oppladbare batterier som gjør 

at de lyser i tre timer ved strømbrudd.  

 

Brannslokningsapparat 

Brannslokningsapparatene er flyttet fra søylene mellom bilene til veggen mot oppgangen til 

leilighetene. De skal dermed være lettere tilgjengelige. 

 

Alle apparatene er skiftet ut, og antallet er økt slik at det nå er til sammen 9 apparater i 

garasjen. Ikke fra noen garasjeplass er det mer enn 25 m til et brannslokningsapparat. 

 

Alle apparatene er merket med selvlysende skilt. 

 

 

 

Det er inngått avtale med Norsk Brannvern AS om årlig ettersyn, kontroll og vedlikehold av 

brannvarslingsanlegget og det manuelle slokningsutstyret. 

 

Dersom noen oppdager feil eller mangler ved anlegget, bes det om at styret for SHNG 

kontaktes. 

 

Styret minner om at det er forbudt å lagre ved og annet brennbart materiale i garasjen og at 

hver garasjebruker har et ansvar for å holde det ryddig i garasjen. 
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