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BRANNINSTRUKS 

 
Alle Ordensmedlemmer skal kjenne innholdet av denne instruksen 

 

Brannvernlederen er den øverste ansvarlige for brannvernet i Odd Fellow Huset Bodø A/S. 

I hans fravær er Ordensenhetenes ledere fungerende brannvernansvarlige. 

Ved utleie plikter leietakeren å utnevne en kompetent brannvernansvarlig. 

 

Du skal gjøre deg kjent med: 

 

- Den spesielle branninstruksen for ordensenhetenes nøkkelpersoner 

- Rømningsplaner og rømningsveier 

- Utganger og nødutganger 

- Plassering av brannmeldere 

- Plassering av brannsluknings- og redningsutstyr 

- Bruken av det utstyr som er til rådighet 

 

Når brannalarmen går: 

 

Husets brannvarslingsanlegg er direkte tilknyttet Salten Brann IKS, 

Olav V gate 200,  8006  BODØ 

 

Dersom du oppdager brann uten at varslingsanlegget har utløst alarm, bruk brannmelder og  

 

varsle brannvesenet på telefon 110. 

 

Er det mennesker i huset som er avhengig av hjelp, skal disse i første rekke hjelpes ut og til 

sikkert sted 

 

Bruk det nærmeste slukningsmateriell og prøv å slukke brannen. 

Får ilden overtaket og du må forlate rommet / bygningen, husk å lukke dører og vinduer ! 

 

Det er totalt forbud mot røyking og bruk av åpen ild / levende lys i husets kjelleretasje: 

Garderobe, toaletter, arkiv og øvrige rom. Skal røyking foregå i Ordenshuset, skal dette 

skje i røykerom opprettet til dette formål. 

Det er heller ikke tillatt å røyke verken i 1. eller 2. etasje i Ordenshuset. 
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Spesiell BRANNINSTRUKS for evakuering av 

bevegelseshemmede i logesal 

 
 

 

Ved all virksomhet i logesal og salong hvor det deltar bevegelseshemmede,  

skal den ansvarlige for virksomheten utpeke 2 ansvarlige personer for eventuell evakuering av 

de bevegelseshemmede ved brann.  Dette skal være personer som har spesiell innsikt i 

bygningens rømningsforhold og har nødvendig fysisk styrke til en slik evakuering. 

 

Ved brann skal disse på OM`s ordre starte evakueringen av de bevegelseshemmede via aktuell 

rømningsvei i henhold til OM`s ordre 
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SPESIELL BRANNINSTRUKS FOR LEIRENES 

NØKKELPERSONER 

 

 
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 leiren 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 leirområdet) 

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 AS etter avtalt prosedyre. 

 

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

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 området øverst i leirområdet) 

 
 

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 februar 2017 v/HP Pål Bjerke i samråd med ansvarlig 

brannvernleder Kjell Arne Solem 

 

 


