
Branninstruks Oksøya leirsted 
 

1. Ved alarm: 
- Sørg for å få samtlige ut av bygningene, selv om man antar det er falsk alarm 
- Oppmøtested for alle er på fotballbanen 
- Sjekk at alle er kommet ut 
- Lokaliser brannen ved å sjekke branntavla 
- Sjekk stedet som branntavla varsler 
- Alle vinduer og dører skal lukkes om mulig 
- Ved brann, ring brannvesenet på tlf 110. Det er ingen direkte oppkobling til 

brannvesenet. 
- Vurder om det er sikkert nok til å gjøre et forsøk på å slukke brannen. Bruk 

brannslanger/brannapparat som finnes på anviste plasser. 
 
2. Den ansvarlige leder (leirsjef) har ansvar for følgende: 

- Plukke ut ansvarshavende for de pålagte roller (se punkt 4). 
- Romfordelingslister blir oppbevart for alle rom. Disse oppbevares sikkert og 

tilgjengelig. 
- Det henger lapp på alle dører med hvem som bor på rommet. Er det rom som står 

tomme skal det være lapp på de dørene også, slik at brannvesenet ikke trenger å lete 
etter folk i tomme rom. 

- Det blir undersøkt hvilken brannsløyfe som har blitt utløst (brannsentral i 
Bryggerhuset), for så å sjekke om det er reell eller falsk alarm. 

- Ved brann, ring brannvesenet på tlf 110 
- Organisere oppstilling. Internatene stiller opp internat- og romvis. 
- Sjekke deltakerne mot sin romfordelingsliste og gir videre informasjon. 
- Utnevne romleder for hvert rom 
- Ved alarm (også falsk), skrive avviksmelding som sendes 

region.telemark@normisjon.no 
 

3. Øvrige ledere har ansvar for følgende 
- Raskt å skaffe oversikt over rommet man er leder for  
- Få alle til å møte opp på fotballbanen 
- Melde seg for hovedleder 

 
4. Følgende roller skal til en hver tid være utdelt: 

- Hovedansvarlig som har ansvar for å sjekke brannsentral og ringe brannvesenet på 
110. 

- Opptellingsansvarlig på fotballbanen 
- Brannansvarlig på hvert bygg 

o Sørge for at trappeoppganger og korridorer holdes åpne og fri for objekter 
o Få folk ut 
o Lukke vinduer og dører 
o Vurdere om brannen kan slukkes 

 
NB! Alle skal melde seg for hovedleder før de setter i gang tiltak mot brannen 
 


