MELDINGSSKJEMA FOR OVERNATTING I STORE BYGG
Med store bygg menes skoler, idrettshaller, samfunnshus, kirker m.v.
Dette skal meldes inn senest en uke før overnatting finner sted til: Balsfjord
brann- og redning, Kopi sendes Byggforvaltning ( For kommunale bygg).

Overnattingsted:_
Adresse:

Ansvarlig Brannvernleder på overnattingsstedet:
Telefon:

Ansvarlig kontaktperson (Leiers representant):
Telefon:
Dag/dato, kl for overnattingen:
Antall personer til overnatting voksne:

Barn

ROM I BRUK (Romnummer og merket på tegning):

Antall brannvakter og tidsrom de dekker:

_
_

Navn/Mobilnummer:

_

_
BRANNVAKTENE SKAL FÅ EN GENERELL OPPLÆRING I BRANNINSTRUKSEN FOR OVERNATTINGSTEDET AV BRANNVERNLEDER ELLER
REPRENSENTANT AV HAN. EGET SKJEMA FOR DOKUMENTASJON VIL BLI
LAGT I BRANNVERNBOKEN. BRANNVAKTENE MÅ OPPHOLDE SEG PÅ
OVERNATTINGSSTEDET HELE VAKTPERIODEN. DETTE ER UFRAVIKELIG.

Dersom det ikke er heldekkende brannvarslingsanlegg i bygget, skal
rommene som benyttes til overnatting være detektert med røykvarslere

1

GENERELL BRANNINSTRUKS
Brannvakten:
Skal sette seg inn i og forstå den generelle branninstruksen, samt ytterligere krav som
måtte fremkomme i den enkelte bygnings branninstruks.
Skal påse at det kun blir brukt rom som nevnt i tidligere punkt og merket på tegning.
Skal påse at neste brannvakt har satt seg inn i stedets branninstruks og rutiner.
Skal se til at antall personer ikke overstiger antall som er meldt inn.
Skal gå inspeksjonsrunder dersom han/hun ikke oppholder seg i samme rom som
overnattingen. Dette skal foretas minimum hver time.
Skal ved mistenkelig røyk eller brann umiddelbart varsle brannvesenet på tlf. 110.
Skal kjenne brannsentralen sin plassering og virkemåte, samt plassering av manuelle
meldere.
Skal kjenne til plassering og virkemåte av brannslanger og slokkeapparater.
Skal kjenne til utganger og nødutganger.
Har ansvaret for at evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til
bygningens samleplass, og at de evakuerte blir der inntil annen ordre blir gitt.
Skal etter varsling og evakuering, forsøke å slokke brannen med det slokkeutstyret som er
disponibelt.
VEDLAGT FØLGER DET MED PLANTEGNINGER, REGLEMENT FOR
OVERNATTING OG BRANNINSTRUKSER.

Ved brudd på denne instruks vil bygget miste muligheten for overnatting til rutiner kan
dokumenteres og er innarbeidet.

Sted:

Dato:

Enhetsleder ved overnattingsstedet

Leiers representant

Brannvernleder

