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SPESIELL BRANNINSTRUKS FOR 

ORDENSENHETENES NØKKELPERSONER 

Leir nr. 13 Nordland 

 
Når brannalarmen går under et leirmøte, skal alt ordensarbeid opphøre, også rituelt 

arbeid, og leiren skal uten videre anses som lukket 

 

HP 

Har ansvaret for at alle medlemmer av logen har fått utdelt og kjenner den generelle 

branninstruksen.  HP skal organisere evakueringen fra logesalen og huset.  HP skal påse at 

alle forlater logesalen og skal selv være den siste som går ut. 

 

1.og 2. vakt (vokter område øverst i leirområde) 

Skal åpne rømningsveiene bak OM-stolen og hjelpe medlemmene ut. (se eget notat nederst) 

 

1.og 2.TV (sitter hos HP) 

Skal være de første som går ut rømningsveien bak OM-stolen, og de skal hjelpe medlemmene 

på utsiden 

 

Indre leirvakt og ytre leirvakt (tilsvarer IV og YV i loger) 

Skal åpne rømningsvei gjennom forværelset (utvendig branntrapp) og hjelpe medlemmene ut 

 

1.HM 

Har ansvar for at tillatt antall personer i logesalen (120 personer). ikke overskrides. 1.HM skal 

kjenne til og kunne tolke brannalarmsentralens funksjoner og skal ved alarm kunne lokalisere 

brannstedet.  1.HM skal ved falsk alarm straks kontakte Verisure etter avtalt prosedyre. 

 

3.og 4.vakt (vokter område nederst i leirområde) 

Skal før logemøtet kontrollere at rømningsveier og slukkemateriell ikke er blokkert. De skal 

snarest mulig prøve å slukke branntilløp 

 

Sekretær (sitter hos oss nederst i leirområde) 

Ansvarlig for navneliste og frammøte. Lager liste som legges fram i inngangspartiet. Alle 

patriarker må krysse seg av på denne liste. Han er den første som forlater huset og tar med 

navneliste for avkryssing. 

 

YP, Skattmester, 2.HM og Veiviser 

Har ansvaret for bevegelseshemmede. Støtter de og hjelper de ut av leiren. 
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Inspektør / inspektørs assistent 

Passe på at rømningsveier er åpne. Særlig med tanke på alt som bæres ut og inn og særlig med 

alt som settes på «OM-platå». 

 

Når brannalarmen går eller brann oppdages 

Alle øvrige forlater straks lokalet mest mulig velordnet og fortrinnsvis gjennom 

hovedutgangen forutsatt at denne ikke er blokkert av brannen.  De øvrige rømningsveier er 

alternativer dersom hovedutgangen er sperret.  Ansvarlig for navneliste og 

fremmøteprotokoll foretar opprop, og har ansvar for å registrere og telle opp alle personer 

som har evakuert fra Ordenshuset. Alle samles utenfor Ordenshuset, mellom dette og 

Politihuset, mest mulig uhindret for utrykningsenhetenes adkomst  (Brann, politi og 

ambulanse).  Ingen må begynne å kjøre eller gå fra Ordenshuset.  Dette for å ikke hindre 

utrykningsenhetene. 

 

Bevegelseshemmede 

De ordensenheter som dette er aktuelt for, må opprette egne rutiner tilpasset til, og avtalt med 

de berørte medlemmer. 

 

 

 

Spesiell BRANNINSTRUKS for 1. og 2. vakt 
(de to vokter område øverst i leirområde) 

 
 

Når brannalarmen går skal 1. og 2. vakt åpne rømningsveier bak «OM-stolen» på følgende 

måte: 

 

1. Rive ned bakteppet 

2. Åpne vinduet 

3. Være behjelpelig med å sende ut hhv 1. og 2. TV 

4. Hjelpe til med evakueringen samt registrere antall som forlater rommet 

5. Være siste mann ut denne rømningsveien 

6. Rapportere til Sekr. antall personer som har evakuert ut denne rømningsveien 

 

 

Redigert / tilpasset Leir nr. 13. Nordland februar 2017 v/HP Pål Bjerke 

(ps. Ved redigering ligger denne på PC til Pål, overføres til minnepenn for ny HP) 


