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Logg for egenkontroll av branntekniske forhold         Prosedyrer og intervaller 

 

Generelt 
Denne loggboken er utarbeidet som en del av virksomhetens intern kontrollsystem iht. 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intern 
kontrollforskriften) og Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. 
 
Brannteknisk egenkontroll utføres av utpekt personell iht. prosedyrer og intervaller nedenfor. 
Prosedyrene gjelder for bygninger klassifisert som særskilte brannobjekt. Utført kontroll 
dokumenteres ved utfylling av skjemaene i denne loggbok. Loggboken oppbevares av 
driftspersonalet, eventuelt i brannpermen. Brannvernleder skal ha tilgang til loggboken, og i 
brannvernpermen skal det være opplyst hvor den oppbevares. 
 
Kontroll av faste branntekniske installasjoner som brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg mv. 
utføres etter serviceavtale med eksterne firma. Det samme gjelder for oljefyringsanlegg.  
 
Generelt gjelder at feil/avvik som oppdages, og som man ikke kan utbedre selv på stedet, 
skal meldes til nærmeste overordnet (oppsynsmann) på felles avviksskjema.  Alle meldte 
avvik skal føres inn i på skjema bakerst i denne loggboken. 
 

Prosedyrer og intervaller 
 

Hver måned 
 
Kontroll av nødlysinstallasjoner/ rømningsvegmarkering 
 Kontroller at alle lys virker. Skift defekte rør/lamper. For lys med autotest foretas i tillegg 

en visuell kontroll av armaturens to lysdioder. Grønn diode skal lyse OK (for utfyllende 

opplysninger om tolkning av lyssignal vises til dokumentet "Autotest (AT) i batteriarmaturer" fra 

ESMI AS). For lys uten autotest kuttes strømtilførselen til lysene (ved å ta ut sikringene). 
Kontroller at nødlyset fortsatt lyser. Sikringene kobles inn umiddelbart etter at alle lys er 
kontrollert. Brannalarmanlegg.  Sprinkleranlegg  

 
Kontroll av rømningsveier 
 Kontroller at rømningsveier er ryddige og at dører i rømningsveier kan åpnes og lukkes 

uhindret. Kontroll av lås/nøkkelvridere. 
 

Hver 3. måned (kvartal) 
 
Kontroll av håndslukkere 
 Kontroller at håndslukkere et uten synlige skader, at forsegling/plombering ikke er brutt, 

og at trykkindikator (manometer) viser tilfredsstillende trykk. Kontrolleres også at 
bruksanvisning er leselig, og at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen. 

 
Merking av slokkeutstyr 
 Kontroller at håndslukkere og slanger er merket med etterlysende (selvlysende) skilt, og 

at skiltene ikke er skadet eller tildekket. 
 

Hvert 6. måned (halvårlig) 
 
Kontroll av brannslanger 
 Slange rulles ut til nærmeste utgang/vindu. Kontroller koblinger/innfesting og at slangen 

ikke er skadet. Foreta funksjonstest av stoppekran, samt strålerør. Rull slangen på plass. 
 
Elektriske anlegg 
 Kontroll av elektriske anlegg uføres iht. sjekkpunkt i dette heftet.  
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Hver 12. måned (årlig) 
 
Kontroll av nødlysinstallasjoner/rømningsvegmarkering  
 Lys uten autotest: strømtilførselen til lysene kuttes i en time. Kontroller at lyset lyser 

tilfredsstillende med det innebygde batteriet (utføres på tidspunkt av året da det er mest 

hensiktsmessig for brukerne. Husk å anmerke i loggen når dette er utført). 
 
Kontroll av branndører 
 Funksjonskontroll av magneter, pumper, detektor 
 Kontroll av om selvlukking virker, at dør går i lås 
 Kontroll av tilslutning (tetthet) mellom dør og karm 
 
Kontroll av branntettinger 
 Generell visuell kontroll av tettinger i brannklassifiserte vegger. Se etter mangler/skader, 

bl.a om det er tettet tilfredsstillende rundt gamle eller nye kabel- og rørgjennomføringer, 
og rundt brannklassifiserte dører. 

 
Oljefyringsanlegg og adkomst til pipe (gjelder kun bygninger med oljefyringsanlegg) 
 Oljefyr skal feies etter at fyringssesongen er avsluttet. Skal være klar til oppstart 01.09. 

Det skal i tillegg kontrolleres at det er tilfredsstillende adkomst til tak (og sotluke) for 
feiing av pipe. 

Serviceavtaler: 
1. Brannslukkingsapparat: 
2. For sprinkleranlegget: 
3. For alarmanlegget 
 
Andre ting som skal være i brannpermen. 
 
1. Oppdaterte tegningen over bygget 
2. Hvem er ansvarlig brannvernleder og de hva oppgaver har denne. 
3. Rutiner for og hindre brann ved varmt arbeid 
4. At det er oppsatt branninstrukser 
5. Personantall i forsamlingslokale vist dette fins i brannobjektet 
6. Hva slags vaktordning ved over 10 sengeplasser 
7. H.M. S Lover og forskrifter som gjeller for virksomheten § 5 punkt 1- 8. 
8. Lagringstillatelse, olje, parafin, gass.  
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Januar 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 
Nødlys att lyser    
Utladningskontroll    

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Februar 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys    

Ledelys    

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Mars 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Håndslukkere 
og merking av 
slokkeutstyr 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

April 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 
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Mai 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Brannøvelse    
Serviceavtale 
brannalarmanlegg 

   

 Serviceavtale  
Sprinkleranlegg 

   

Planlagte  brannøvelser bør fordeles ut over hele året for at personell som skal delta i øvelsene en 
eller flere ganger. Man oppnår derved lettere å fange opp nattvakter, nyansatte, vikarer, 
deltidspersonell, og ikke minst ledere på alle nivå. 

A objekt 1- 2 øvelser i året B- 1 øvelse 2 kvart år vist det kan dokumenteres at alle kan alt det som skal gjøres i en  
 brannsituasjon Dette er det samme for både A og B objekter. 

BRANNØVELSE FOR. 
DATO     

DELTAKERLISTE: 

 

NAVN AVDELING Er dette din 
første 
øvelse 

   ja        nei 

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ØVELSENS INNHOLD: 
: Fått opplæring i bruk av brannslukkingsapparat og slanger, og hvor di befinner seg. 
: Kjenne til alle rømningsveger.               
: Kjenne til branntavlen, tilbakestille.    : Orientering om brannventilasjon. 
: Slukkeøvelser med apparater/ slanger  : Orientering om sprinkleranlegg. 
: Oppgaver i en brannsituasjon.   : Brannvesenets telefon (110) 
: Hvor manuelle brannmeldere er.   : Oppsummering av øvelsen 
: Slukke brann i mennesker.    : 
: Ta ut mennesker i røykfylte rom.   : 
: Evakueringsøvelse( Ta tiden)         
: Samlingsplass ute etter alarm. 
 

RISIKOVURDERING I OBJEKTET: 
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Hvor er det mest sannsynlig at det kan starte og brenne?. Hva kan 
dere gjøre for og hindre dette? Brannårsaker sammenholdes med 
stedlige forhold. 
BRANNÅRSAKER: 

Ja Nei Ikke 
aktuelt 

1.  Påsatte branner.    

2.  Brannfarlig virksomhetsom sveising eller reparasjon og vedlikehold   
hvor det benyttes åpen ild oppvarming skjære slag og slipeutstyr  
VARMEARBEIDER: 

   

3.  Lagring av brannfarlig materiale.    

4.  Fare for lynnedslag     

5.  Brannsmitte for nærliggende bygninger    

6.  Elektriske anlegg/ovner    

7.  Brannsmitte fra gress, trær og annen vegetasjon    

8.  Piper og ildsteder og brannmur    

9.  Mulighet for selvantenning (oljefiller, varmeutvikling i for)    

10. Tørketrommler.    

11.Varmeskap.    

12.Røyking.    

13. Avstenging av elektriske anlegg når bygningen er ute av bruk    

14. Ansvarlig plassering av søppelkasser, containere, ets.    

15. Rutiner for bruk av åpen ild ( gruver, ovner, stearinlys )    

16. Fjerning av skrot og unødvendig gjenstander i og rundt bygningen.    

17. Plassering av trucker ved opplading. ( kan ta fyr )    

18. Blinkende lysarmatur.    

19. Er det nok brannapperater/ slanger i området om det tar fyr     

20 Kaffetraktere dra ut kontakten etter bruk    

 
 
  
 

TILTAK. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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                      ORGANISASJONSPLAN FOR:   
     
Ved branntilløp. 

 

 For personer med spesielle oppgaver og ansvar i brannvernsammenheng. 
 
 

   Brannvernleder 

Navn 
   

       

        

        

        

Varsling 

 
 Evakuering 

 
 Slokking 

 

Navn.        

 

 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Brannvernleder er ansvarlig for at personale/ betjeningen  vet hvordan de skal 
forholde seg ved et branntilløp.   

 

Varslingsansvarlige    
1. Varsle brannvesenet over telefon. NB! Husk og be brannvesenet og gjenta adressen ,       
slik du vet at de har oppfattet rett.2 Varsle kontaktpersoner i avdelingen/ bygget. 
3. Varsle både evakuerings/ slokningsansvarlige  4. Varsle bedriftsleder/ institusjonsleder 
Slokningsansvarlige. 
1. Utføre slokningsarbeidet inntil brannvesenet kommer. Lukke dører og vinduer. 
Evakueringsansvarlige. 
1. Assistere ved evakuering av samtlige personer. 2 Kontakte avdelings/ etasjeansvarlige og 
sjekke hvilke personer som er i sikkerhet og ev. hvem som fremdeles er i bygget. 3 Sørge for 
å skaffe oversikt over hvem som er tilstede og at brannvesenets ansvarlige leder får denne 
informasjon ved ankomst 
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BRANNINSTRUKS 
 

LOVLIG ANTALL PERSONER I SALEN: 
 

1 BRANN MÅ STRAKS VARSLES 
BRANNVESENET OVER 
TELEFON 110  
 
 

2 FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK 
OG BRANN. BRUK IKKE HEISEN. 
 

3 FORSØK Å SLOKKE. 
 

4 LUKK DØRER OG VINDUER. 
 

5 MØT OG INFORMER BRANNVESENET 
NÅR DET KOMMER. 
-Hvor brenner det 
-Personer som er truet av brann. 
-Hvor finnes det slokkevann. 
-Ankomstveien  i bygget. 
Oppbevaring av gassbeholdere, brennbare væsker eller eksplosiver som 
kan trues kan trues av brannen. 

 

HOLD DEG ALLTID INFORMERT OM: 
RØMNINGSVEGER 

SLUKKEUTSTYRETS PLASSERING 
HÅNDSLOKKINGSAPPARATER OG BRUKSANVISNING. 

VIKTIGE TELEFONER: 
Brannmelding: 110 eller 51502200 
Ambulanse:  113 eller 51433333. Luftambulanse 51535300. 
Legevakt i Hå: 51433333. 
Politi i Hå:  51791550 Etter arb.tid. slutt  90084000: Rogaland Politi 51684000 
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INSTRUKS FOR BRANNVERNLEDER. 
 
 

Navn:  
Adresse:  

Oppnevnt av:  Dato:  

1. Ansvarsområde 

Brannvernleder har det oppfølgende og kontrollerende ansvar ved gjennomføring av det 
forebyggende brannvernet. Dette omfatter ansvar overfor offentlige myndigheter, stedlig 
leder og overfor eier. 

2. Arbeidsoppgaver 
Brannvernleder skal ha kjennskap til lover og forskrifter. 

- Påse at virksomheten innrettes slik at brann ikke lett kan oppstå og forøvrig slik 
at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker etter sine forutsetninger. Herunder 
påse at branntekniske oppgaver tillagt vaktmester blir fulgt. 

  Delta under varslet å brannsynet og innen en måned etter en tilsynsrapport er 
mottatt skriftlig meddele brannsjefen når og hvorledes eventuelle feil/mangler vil 
bli rettet/fulgt opp. Ved uanmeldt inspeksjon skal den som da er øverste 
stedlige leder delta under tilsyner. 

- Planlegge og gjennomføre de obligatoriske brannøvelsene etter de 
retningslinjene som er gitt for dette i brannforskriftene og i veiledningen, samt 
protokollføre disse i brannboken. 

- Gi nyansatte og vikarer en grunnleggende brannvernopplæring som dekker de 
kunnskaper som normalt innarbeides gjennom brannøvelsene. 

- Rapportere alle forhold av betydning til eier samt rådføre seg med brannteknisk 
ekspertise når det gjelder tekniske/bygningsmessige brannsikringstiltak, pålegg 
fra brannvesenet m.v. 

- Besørge at brannboken til enhver tid er ajourført og at den oppbevares på avtalt 
sted etter avtale med stedlig brannsjef. 

  GODE RÅD TIL BRANNVERNLEDERE: 
Å være brannvernleder er lærerikt og interessant, og det er viktig å ha tilstrekkelig 

med tid til å være brannvernleder. 
Dagens. ABC: 

A. Sørge for at du har en stillingsinstruks over de oppgavene som skal utføres 
B. Les og lær! Gjør deg kjent med forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn  

( FOBTOT) Jo mer du vet om brannfaget, jo lettere er jobben. 
C:  Henvendt deg skriftlig til ledelsen med ting du mener bør/skal/må     

gjennomføres. 
Be om skriftlig svar. Da har du dokumentasjon 
 

HA TRO PÅ DET DU GJØR 



Loggbok for egenkontroll av branntekniske forhold    juni ……….. 

 

Juni 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 
Nødlys att lyser    
Utladningskontroll    

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Håndslukkere 
og merking av 
slokkeutstyr 

   

Brannslanger 
 

   

Elektriske an-
legg (jfr nedenfor) 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

 
Kontrollpunkt 

Ja Nei 

Inntak 

Er det tegn på varmgang (brunsvidd sikring/innsats eller lukt)?   

Er reservesikringer tilgjengelig?   

 
Sikringsskap/tavlerom 

Er det fri tilgang til skap/tavle slik at den er lett tilgjengelig?   

Er skap/tavle rengjort og uten skader?   

Er sikringer og utstyr tydelig merket og i samsvar med kursfortegnelsen?   

Er spenningsførende deler godt tildekket, slik at det ikke er berøringsfare?   

Tegn på varmgang (varme sikringer, brunsvidd isolasjon/deksler, lukt)?   

 
Ledningsopplegg, brytere og stikkontakter 

Er kabler for fast opplegg forsvarlig festet?   

Er det mekaniske skader på kabler?   

Er det overdreven bruk av skjøteledninger?   

Fungerer brytere og stikkontakter tilfredsstillende?   

Skader eller tegn på varmgang på brytere, stikkontakter eller 
koblingsbokser? 

  

 
Ovner for romoppvarming 

Er fastmonterte varmeovner forsvarlig festet til underlaget?   

Er noen av varmeovnene tildekket eller for nært brennbart materiale?   

 
Belysningsutstyr 

Er armaturer hele/intakte og rengjort?   

Er størrelse på pærer i glødelampearmaturer iht. max. effektgrense?   

 
Utstyr, apparater maskiner generelt 

Er det foretatt bruksendring av noen rom som medfører at opplegget må 
legges om (mer støv, fukt eller lignende)? 

  

Skader eller antydning til varmgang på elektrisk utstyr, -apparater eller -
maskiner i bygningen? 
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Juli 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 

 
   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

August 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Rømningsveier 
 

   

Oljefyringsanle
gg og adkomst 
til pipe 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

September 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys    

Ledelys    
Håndslukkere 
trykk og merking 
av slokkeutstyr 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Oktober 
 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Serviceavtale  
 Brannapparat 
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November 
 

Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys 
 

   

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Brannøvelse    
 Planlagte  brannøvelser bør fordeles ut over hele året for at personell som skal delta i øvelsene en 
eller flere ganger. Man oppnår derved lettere å fange opp nattvakter, nyansatte, vikarer, 
deltidspersonell, og ikke minst ledere på alle nivå. 

A objekt 1- 2 øvelser i året B- 1 øvelse 2 kvart år vist det kan dokumenteres at alle kan alt det som skal gjøres. 
I en brannsituasjon. Dette er det samme for både A og B objekter. 

BRANNØVELSE FOR.---------------------------------------------------------------- 
DATO     

DELTAKERLISTE: 

 

NAVN AVDELING Er dette din 
første 
øvelse 

   ja        nei 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ØVELSENS INNHOLD: 
: Fått opplæring i bruk av brannslukkingsapparat og slanger, og hvor di befinner seg. 
: Kjenne til alle rømningsveger.               
: Kjenne til branntavlen, tilbakestille.    : Orientering om brannventilasjon. 
: Slukkeøvelser med apparater/ slanger  : Orientering om sprinkleranlegg. 
: Oppgaver i en brannsituasjon.   : Brannvesenets telefon (110) 
: Hvor manuelle brannmeldere er.   : Oppsummering av øvelsen 
: Slukke brann i mennesker.    : 
: Ta ut mennesker i røykfylte rom.   : 
: Evakueringsøvelse( Ta tiden)         
: Samlingsplass ute etter alarm. 
 

 
 

 

BRANNSPØRSMÅL FOR VIKARER/ NYTILSETTE I_________________ 
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ETTER ORIENTERING: 
 
 

1. Vet du hvor det finnes brannslukkingsapparat og brannslange og hvordan de 
virker? 

 
SVAR__________ 
 

2. Husker du hvordan branntavla virker?  Dersom dette er aktuelt) 
 
SVAR__________ 
 
3. Vet du hvor alle rømnigsveiene er? 
 

SVAR__________ 
 
4. Kan du varsle brannvesenet rask over telefon? Hva er nummeret?__________ 
 
SVAR___________ 
 
5. Kjenner du til dei brannforebyggende tiltakene på din arbeidsplass? 
 
SVAR___________ 
 
6. Hva er din oppgave hvis det har startet en brann? 
 
SVAR_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Dato ________
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Desember 
Kontroll av Utført dato Merknader/avvik Sign 

Nødlys     

Ledelys    

Rømningsveier 
Ryddig/merking 

   

Brannslanger 
At de er tette 

   

Branndører, lukker  
og tetter tett til karm 

   

Branntettinger 
Gjennomganger i 
vegger o.l 

   

Håndslukkere og 
merking av 
slokkeutstyr 

   

Test alarmanlegg    
Test 
sprinkleranlegget 

   

Elektriske anlegg 
(jfr nedenfor) 

   

 
Kontrollpunkt 

Ja Nei 

Inntak 

Er det tegn på varmgang (brunsvidd sikring/innsats eller lukt)?   

Er reservesikringer tilgjengelig?   

 
Sikringsskap/tavlerom 

Er det fri tilgang til skap/tavle slik at den er lett tilgjengelig?   

Er skap/tavle rengjort og uten skader?   

Er sikringer og utstyr tydelig merket og i samsvar med kursfortegnelsen?   

Er spenningsførende deler godt tildekket, slik at det ikke er berøringsfare?   

Tegn på varmgang (varme sikringer, brunsvidd isolasjon/deksler, lukt)?   

 
Ledningsopplegg, brytere og stikkontakter 

Er kabler for fast opplegg forsvarlig festet?   

Er det mekaniske skader på kabler?   

Er det overdreven bruk av skjøteledninger?   

Fungerer brytere og stikkontakter tilfredsstillende?   

Skader eller tegn på varmgang på brytere, stikkontakter eller 
koblingsbokser? 

  

Ovner for romoppvarming 

Er fastmonterte varmeovner forsvarlig festet til underlaget?   

Er noen av varmeovnene tildekket eller for nært brennbart materiale?   

 
Belysningsutstyr 

Er armaturer hele/intakte og rengjort?   

Er størrelse på pærer i glødelampearmaturer iht. max. effektgrense?   

 
Utstyr, apparater maskiner generelt 

Er det foretatt bruksendring av noen rom som medfører at opplegget må 
legges om (mer støv, fukt eller lignende)? 

  

Skader eller antydning til varmgang på elektrisk utstyr, -apparater eller -
maskiner i bygningen? 
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Alle meldte avvik skal føres inn i denne journal, og nummereres fortløpende. 
 

Avvik nr. 
 

Meldt dato Beskrivelse av feilen  ( AVVIKET) Utført 
dato 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


