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Mer brannsikkerhet 

 

Huseier BKB (Bergen kommunale bygg) og brannvesenet hadde branntilsyn og gjennomgang 

av alle bodene i dag (23. september). Alle rom ble gjennomgått. De som ikke fantes 

tilgjengelige nøkler til, ble kort og greit brutt opp av tilsynet. 

Oppsummeringen og tilbakemeldingen etter gjennomgangen er kort og godt at alt som øker 

brannfaren, eller kan forsterke en brann, skal bort. 

Det betyr at: 

 Kaffetraktere skal være tilkoblet via tidsbryter og brukes under tilsyn. Dette er noe alle 
brukere må sette i verk umiddelbart. Det finnes løse tidsbrytere å få kjøpt. 

 Vifteovner til oppvarming er forbudt å bruke. 

 Gassovner er forbudt å bruke. 

 Oppvarming skal skje med fastmonterte ovner. Bruk av oljefylte ovner skal bare skje 
når det er folk i lokalene. Disse skal slås av når lokalene forlates. 

 Løse spotlight/arbeidslys skal ikke brukes som ordinær belysning. Det ble funnet flere 
som hang oppunder bjelkelag osv. 

 Skøyteledninger og forgreininger skal alltid trekkes ut etter bruk. Forgreininger med 

av/på bryter er ikke sikre, og skal også trekkes ut etter bruk. 

 Sprinkleranlegget/rør skal aldri brukes til å henge ting i. 

 Ting skal aldri stables så høyt at det når oppunder sprinkleranlegget. Det gjelder også 
hyller. Dette vil redusere effekten av anlegget kraftig. 

 Stearinlys og røyking og annen åpen flamme er koselig, men forbudt inne i bodene. 

Røyking skal skje ute med god avstand fra bygningene. 

 Det ble oppdaget grillkull lagret flere steder inne i bygningene. Dette skal oppbevares 
ute i den brannsikre containeren. 

 All maling, tjære, terpentin, bensin, white spirit, rødsprit, gass, osv. skal oppbevares i 
den brannsikre conteineren. Dette gjelder selv små kvanta/literbokser. Ikke fordi de 

alltid er brannfarlige i seg selv, men hvis det begynner å brenne, vil de forsterke 

brannen og kunne innebære fare for brannmannskapene. 
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 Større plast/gummigjenstander/utstyr skal ikke oppbevares inne. Det gjelder f.eks. 

bildekk. Grunnen er den brannforsterkende virkningen slikt har. 

 Rømningsveier skal holdes åpne. Det ble oppdaget tunge gjenstander foran åpninger. 
Det ligger også mye rot og skrot i gangene. Gangene er rømningsveier, og må ryddes. 

 Mange andre rom er fulle av ustrukturert rot/gjenstander. Dette må ryddes opp 
i/sorteres.  

 Det er i bruk en del utstyr som kan skape gnister. F.eks. smergelskiver, vinkelslipere 
osv. Dette skal ikke brukes før vi har fått egnet sted for slikt arbeid. Som kjent jobbes 

det med å skaffe en container for slikt arbeid. 

 

Det bes om forståelse for innstrammingen av brannsikkerheten. Vi disponerer bygninger av 

høyeste verneverdi. De eldste er eldre enn Bryggen. Hvis vi oppfører oss pent, og følger 

retningslinjene fra huseier/brannvesen, får vi og bodene et langt samliv videre. Signalene fra 

høyeste politisk og administrativt hold etter alle brannene, er at hvis ikke bruken av bodene 

tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet, må det vurderes annet innhold i bodene. Det er 

selvsagt en utvikling vi for all del må unngå. Men med de enkle nevnte tiltak, og oppfølging 

fremover, bør dette gå greit. 

 

 

Egil Sunde 

daglig leder 

 


