Viktig i tilfelle BRANN

I tilfelle BRANN

-Varsle
-Redde
-Slukke
• Ring brannvesenet, tlf. 110
• Få ut alle som er truet av brann eller røyk. Gi informasjon
om brann over høytaler dersom dette er mulig.
• Plasser vakter/hjelpere ved nødutgangene, og hjelp folk til å
komme seg i sikkerhet
• Husk at noen kan oppholde seg i garderoeber, toaletter,
eller i andre tilleggsrom, sjekk ALLE rom og tribuner.
• Samle de evakuerte på sikkert oppholdssted utendørs.
(se side 3 i brosjyren)
• Møt og informer brannvesenet når de ankommer. Sørg for
at biler ikke blokkerer for utrykningskjøretøy.
• Hjelp med å begrense skadeomfanget dersom det er mulig,
men husk at det viktigste er å få alle ut av det brennende
bygget.

110

Lofothallen AS 760 89760 eller 908 21110
- aktivitet for alle

Viktig i tilfelle BRANN
I denne brosjyren ønsker vi å beskrive noen viktige ting å passe på i tilfelle det skulle
oppstå BRANN eller et BRANNTILØP i noen av våre anlegg, og samtidig informer
om hva som er ditt ansvar som leietaker.
På motsående side finner du en kort beskrivelse av våre anlegg som er viktig å få
med seg, og kjenne til i tilfelle det oppstår brann.
Det er din plikt å gjøre deg kjent med anlegget du leier. DU som er lærer, trener eller
leder for et lag i våre anlegg, har ANSVAR dersom det skulle oppstå en BRANN.
Merk deg hvor nødutgangene befinner seg, finn ut hvor slukkeutstyr befinner seg,
hvor finnes vannslange og/eller pulverapparat.
Ha oversikt over hvor mange du har ansvar for, som befinner seg i anlegget til en
hver tid. Forlater noen anlegget under en trening/ time, merk deg dette og juster
antallet. I tilfelle det begynner å brenne er det svært viktig å vite hvor mange det er i
anlegget, og om man eventuelt savner noen og i tilfelle hvem.
Ved rømming av anlegget er det viktig å sjekke om garderober, toaletter og tribuner
er fri for folk. Din viktigste oppgave er å varsle (-110) og redde mennesker som er i
fare. Når du ringer 110 si hvem du er, hvor du ringer fra og hva du ser.
Fra tid til annen befinner det seg personer i anleggene som ikke trener, men
bruker anlegget til oppholdssted, også disse personene er ditt ansvar å få ut.
Dersom flere lag/ klasser trener samtidig, bli enig på forhånd om hvem som gjør hva
dersom brann oppstår. Vi gjør oppmerksom på at det IKKE er anledning til å røyke i
våre anlegg, eller utvendig ved noen av inngangsdørene.
Det skal ikke brukes åpen flamme, stearinlys, telys, fakkelbokser etc. i eller ved våre
anlegg, uten at det er innhentet spesiell tillatelse til dette på forhånd. Slik tillatelse vil
medfører ekstra vakthold/ brannvakter og redusere tillatte antall personer som kan
oppholde seg i anleggene. Det skal ved arrangement innhentes tillatelse til bruk av
røykmaskin.
Ved alle type arrangement skal våre brannrutiner gjennomgås før arrangementet
finner sted. Dette gjelder særlig der møblering i anleggene foretas og ved bruk av
alkohol. Messevegger, bord, stoler osv. skal IKKE plasseres i eller som en hindring i
forbindelse med rømningsvei, rømningsveier skal alltid være frie og helt uten
hindringer. Ved større arrangement gjennomgås og godkjennes planer/ tegninger på
forhånd, før nøkler til anlegget utleveres.

Viktig info om anleggene
Lofothallen

Vår største hall med kapasitet ved kulturarrangement
på opp mot 1900 mennesker.
Hallen har ikke brannvarslingsanlegg. Det er spesielt
viktig å merke seg at dersom brann oppstår er røyk
fra kunstgresset helsefarlig.
Det er godt synlige brannslukningsapparat i hallen.
Garderobedelen inneholder mange rom som må
sjekkes ved eventuell brann. Ved en eventuell
evakuering anbefaller vi å samle de evakuerte på
kunstgressbanen. Andre utfordringer: Sjekk parkering
foran hall og langs veg som kan være til hinder for
brannbiler og andre utrykningskjøretøy.

Leknes idretts- og svømmehall

Er en kombinasjonshall med moderne
brannvarslingsanlegg og kameraovervåkning. Ved
brann vil brannalarm gå, alarmen er tilknyttet 110.
Ved brann blir også høytaleranlegget aktiviert, og det
er viktig å følge innstruksene selv om varslingen kan
se ut som falsk alarm. Innstrukser som gis SKAL
følges. Dersom svømmehallen er åpen, er det
badevaktene som er på jobb som har ansvar for
evakueringen fra denne. Det finnes brannslanger
som er plassert i de åpne siderommene i hallen.Ved
en eventuell evakuering anbefaller vi å samle de
evakuerte på skoleplassen foran Leknes barneskole.

Gravdalshallen

Gravdalshallen er utstyrt med brannvarslingsanlegg,
og ved brann vil brannalarm gå. Alarmen er ikke
tilknyttet 110, så varsling til brannvesenet må derfor
skje manuelt.
Det er brannslanger plassert i hallen, i gang ved
kjøkken og i gang ved garderobene.
Ved en eventuell evakuering anbefaller vi å samle de
evakuerte på grusbanen ved Buksnes skole.
Andre utfordringer: Spesielt ved arrangement, sjekk
parkering foran hall og langs veg inn til hallen, som
kan være til hinder for brannbiler og andre
utrykningskjøretøy.

