OSLO KFUM, LUNDE LEIRSTED.
Brannvernrutiner på Lunde Leirsted

Instruks for ansvarlig leder(e)
for arrangementet på Lunde Leirsted
GENERELT:
Lunde leirsted er av myndighetene definert som et ”særskilt brannobjekt”. Det vil si at eier og
bruker er pålagt å følge opp bestemmelsene iht. lover og forskrifter.
Slik leirstedet blir brukt – av tilfeldige grupper og ulike kategorier av brukere – vil det påhvile et
spesielt ansvar hos den ansvarlige lederen og den gruppen som bruker Lunde leirsted.
Det er derfor helt avgjørende for den som er brannansvarlig orienterer seg om hvilke installasjoner
som er i bygningene, samt rutiner og regler som gjelder for bruk av stedet. (Rom – regler og
branninstruks for de ulike internater.

INSTALLASJONER:
AUTOMATISK BRANNVARSLINGSANLEGG
Det er montert automatisk brannvarslingsanlegg som dekker alle deler av stedet. (Unntatt
”Lekestua” og ”Hjemløse”) Se egen oversiktskart.
På alle soverom er det røykvarslere. Det er særlig viktig at disse ikke blir satt ut av funksjon.
Leietaker‐/brukere har selv et ansvar hvis dette blir satt ut av drift.
Hvis brann oppstår, går alarmen i alle bygg. Alarmen er IKKE overført til brannvesenet. Hensikten
med brannalarmanlegget er å varsle alle som er i bygget, slik at de kan komme eg ut ved eventuell
brann.

TELEFON:
Hvis brann oppstår, skal brannvesenet varsles omgående på tlf. 110. Telefonen er plassert på
”kontoret” – hjørnerommet ved inngangen til spisesalen.

BRANNSLANGER/PULVERAPPARATER:
En brann bør forsøkes slukkes hvis en ser mulighet. Det er montert
brannslanger/brannslukningsapparater se tegninger i egen mappe for bruker ved brannsentralen.
Gjøre dere kjent med plassering av disse.

RØMNINGSVEIER:
Rømningsveiene er merket med fluoriserende skilt eller grønne gjennomlyste markeringslys. Disse
skal alltid lyse, hvis disse er mørke meld straks i fra til Oslo KFUM tlf. 24 14 51 40.

BRANNMELDERE:
Det er montert manuelle brannmeldere ved alle utganger i bygningene. Ved behov kan alarmen
utløses ved bruk av disse. Ved brannøvelser kan alarmen utløses på en slik melder.

BÅL – BRENNING OG GRILLING UTENDØRS:
Det er alminnelig forbud mot å brenne bål i tiden 15.04‐15.09. Dette gjelde også for Lunde leirsted ‐
inklusive strandlinjen langs fjorden.
Dersom leirstedet etablerer en fast leirbål – plass, vil det bli gitt egen informasjon om det.
Grilling kan aksepteres når det skjer ved bruk av forsvarlig utstyr. Stedets faste grill kan benyttes
dersom ikke eget utstyr er tatt med.
DET ER IKKE TILLATT Å ETABLERE SMÅ BÅL/GRILLER PÅ OMRÅDET.

OM BRANNØVELSER:
Det understrekes fra myndighetshold at det er viktig å holde brannøvelser med deltakerne. Vi
anbefaler at den ansvarlige lederen å vurdere dette i forhold til bruk/arrangement. Ved
arrangement av lenger varighet (mer enn to dager) anbefales det at det holdes brannøvelse første
dag.
Dette for å gjøre seg kjent med rømningsveier, instrukser og samlingsplass ved brannalarm.

BRANNVESENET SKAL IKKE VARSLES VED BRANNØVELSER.
SELVBETJENING:
Leirstedet er i prinsippet selvbetjent. Det betyr at lederne er ansvarlig for at leirstedets instrukser
og rutiner blir fulgt. Lederne plikter å informere deltakerne om brannvern, instrukser og
samlingsplass ved brann.
Ansvarlig leder plikter å fylle ut rapportskjema før avreise.
DERSOM DET OPPSTÅR SPESIELLE PROBLEMER MED BRANNALARMANLEGGET, NØD‐/LEDELYS OG
SLOKKEUTSTYR KAN FØLGENDE KONTAKTES:

1 Lokal kontaktperson
2 Oslo KFUM`s vakttelefon
3 Oslo KFUM, Driftsleder, Andor Gjelsvik:

97 78 95 02
47 46 47 48
24 14 51 40 / 915 51 058

