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Hei
Viser til tilsyn foretatt på vår campingplass

10.09.19

Vaktmester og driftsleder skal gå igjennom egenkontrollskj emaene og rutinene knyttet til disse for
kvalitetssikre slik at dokumentasjonen blir korrekt.
Det er gitt beskjed til Anticimex ved Ove Bontveit om manglende kontroll av håndslokkere.

å

Det er utarbeidet ny branninstruks spesifikt for campingplassen. Denne er inntatt i vår beredskapsplan med
instrukser. Ligger vedlagt.
Branninstruks vil bli slått opp på områder tilknyttet campingplassen.
Beredskapsplan og branninstruks sendes alle vogneiere.
Når det gjelder avstand mellom 2 vogner på plassen som ikke var i henhold til forskrift
beskjed om dette til vogneier. Frist for å bringe dette på plass er 1.12.19

Ringsbu
Thor Kristian
l NMS Camp Sjusjøen
Enhetsleder
s'us'oen.no
+47 40 40 53 54 lwww.cam

Fra: Rosenberg, Inge <inge.rosenberg@ringsaker.kommune.no>
Sendt: 12. september 2019 08:53
Til: Thor Kristian

Ringsbu <torr@nms.no>

Kopi: Mesnali <mesnali@nms.no>
Emne: 0349_001.pdf
Hei!
Her kommer tilsynsrapport.
Se vedlegg.
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CAMP
slusjøEN

BRANN
BEREDSKAPSPLAN
Camp Sjusjøen
Tlf.: 62 35 93 30

Eier:

NMS Eiendommer
Postboks.

Enhetsleder,

Varsling:

/957 50 857

Thor Kristian

2610 Mesnali,

Brannvesen:

Ringsbu,

Nordmessenvegen

224,

mobil: 40 40 53 54

Ringsaker

Brannvesen,

lnnsatstid

dagtid: ca 5 minutter,

Camp Sjusjøen har automatisk
Hamar,

Vigesdal

226, 4001 Stavanger

Tlf.: 51 51 61 00
Bruker, ansvarlig:

AS, v/ Trond

Mesnali
natt ca 7-8 minutter.

varslingsanlegg

som derfra varsler brannvesenet

med direkte varsling

i Mesnali,

til 110 sentral,

og politiet/ ambulanse

ved bekreftet

brann. Den direkte varslinga har alle dager mellom kl. 08.00 og kl. 18.00 en forsinkelse
på 2 min. Daglig leder, vaktmester

og arrangementsansvarlig

blir varslet automatisk ved

alarm. Meldinger om feil på anlegget blir varslet til daglig leder og vaktmester

samt Eltek

service.

Ved

skader

skal

en varsle:

Lege dagtid: Brøttum

Natt

Legesenter

/helg : Legevakten

62 36 26 10

1 16117

Politi

02800

Brann

1 10

Ambulanse:

1 13

Det blir gitt informasjon
brannsikkerheten,
branninstruksen

til alle grupper / klasser ved ankomst om stedet her. Det blir lagt vekt på

varslingen, opptreden her på stedet, med henvisning til ordensreglene
som er på alle hytter,

Thor Kristian Ringsbu

og

rom og campingplass.
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sjusjøEN
Alle

har

ansvar

å lese

for

disse.

Det " skal "bo en voksen leder på hvert hus / hytte når det er barn og ungdommer
alle husene

/ hyttene

samtidig

så en må gå til hovedinngangen

på "Etiopia"

for å se på branntavla

hus / sløyfe som alarmen har gått på. Det er også montert et brannmannspanel
hovedbygget.

Få gjestene

N år brannvesenet
brannvesenet/

ut av huset/

hytten,

deretter

prøve

her. Alarmklokkene

ringer på

om hvilken

ved hovedinngangen

å slukke eller begrense

på

brannen.

kommer og har fått orientering over situasjonen og over hva som er gjort så overtar

politiet ansvaret for det videre arbeidet.

De andre ansatte som er på jobb deltar i evakueringen

av gjestene så lenge det er behov for det, deretter skal de

være tilgjengelig for gjestene. Når en har oversikt over at alle gjestene er i sikkerhet og faren for at brannen kan
spre seg er over skal gjestene samles i fellesrom for orientering.

Viser videre til evakueringsplaner.

Se brannperm

for disse.

INSTRUKS

VED BRANNALARM.

1. Opptre rolig. TENK FORNUFTIG.

2. Gå til BRANNVARSLINGSSENTRAL
brannmannspanel
som

har utløst

Brannvesenet

Personell

4. Ledelse

på hovedbygg.

på "ETIOPIA"

Avles hvor alarmstedet

eller til
er, og sjekk hva

alarmen.

3. Brannvesenet

Utrykning

i gangen

i inngangen

varsles automatisk,
110 for å bekrefte

men den ansvarlige
om det brenner

hvis det ikke er brann.
på leirstedet

ved

brann

eller

må ringe til
for å stanse

en

Oppgi ditt navn når du ringer.

varsles direkte på mobiltelefon.

til brannvesenet

kommer

er:

Daglig leder
Er ikke han tilstede

er det leirens

Det

tvil blant

må IKKE

være

Thor Kristian Ringsbu

hovedleder
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S]usjøEN
MESNÅLI

5. F å gjestene i sikkerhet
Kan brannen

6. N år brannvesenet

du med redningen

kommer

på.

om hva som er gjort, og om alle er i

politi som overtar ledelsen.

er ute ved skibua.

HVA HOVEDLEDER
DELTAGERE

A. Røyking,

som det brenner

av gjestene.

avgir du rapport

Fra da av er det brannvesen/

7. Samlingsplassen

Forebyggende

/huset

lett slokkes, så prøv på det.

Hvis ikke fortsetter

sikkerhet.

fra det rommet

INFORMERER

MEDLEDERE

OG

OM:

brannvern.
ikke tillatt

B. Ikke bruk panelovner

innendørs.

til tø rking av klær, bruk tørkerommet.

C. Lag ikke bål uten tillatelse av vaktmester

/ daglig leder / brannsjef.

D. Røyk - og brannmeldere

er plassert for at sikkerheten

og slokkeutstyr

skal være i orden.

Gjør deg kjent med:

1.

Hvor brannslokkeutstyr

2.

Utganger

3.

Instrukser.

Brannvernutstyr

er plassert.

/ nødutganger.

må selvfølgelig ikke

skades eller brukes som leketøy.

Det er straffbart å utløse falsk alarm.
Brannvesenet

krever kr. 6000,- ved utrykning p.g.a. falsk/ unødvendig

Lek med pulverapparat

koster

kr. 1000,-

alarm.

+ evnt. rengjøring.

Andre ting som blir ødelagt må erstattes.
E.

Møtested ved brannalarm

/ øvelse er : VED SKIBUA

Det anbefales at det bor en leder på hvert hus

Thor Kristian Ringsbu

/hytte i tilfelle brann.
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VED BRANNALARMi

l-lva hovedleder

A.

gjør inntil brannvernleder

/ brannvakt

Se på BRANNVARSLINGSSENTRALEN

alarmen er utløst
B.

FØLG

C.

Kontroller

( brann

/ brannvesen

i inngangen

kommer:

på " ETIOPIA

" eller ved display

inngang

hovedbygg

hvor

(se på displayet) og orienteringsplanen.

BRANNINSTRUKSEN.

Ansatte

på stedet blir også varslet

automatisk

" alarmstedet " anngående hva som har utløst alarmen

eller "falsk" alarm).
på " avstill klokker

" (denne

D.

Trykk

E.

Resten gjør brannvernleder

må holdes

/ brannvakt

inne til klokkene

slutter

å ringe)

når alle er kommet

seg i sikkerhet.

eller brannvesenet.

RØMNINGSPLAN
Camp

Sjusjøen

Tlf.: 62 35 93 30, fax 62 35 93 31
Daglig

leder

eller hans stedfortreder

skal skaffe seg oversikt

Ringe 110 for å kontrollere

og bekrefte alarmoverføringen,

Ta ansvar

og prøve

for evakueringen

Ved brannalarm
Hovedleder

å slokke

ev. begrense

over årsaken

til alarmen

og omfanget

av en eventuell

brann.

eventuelt stoppe varslingen hvis det er en unødvendig
ilden til brannvesenet

skal alle gå ut og opp til garasje / gårdsplass som er samlingsplass ved alarm.

for gruppa har ansvaret med å kontrollere

at alle er kommet seg ut, ledere på de forskjellige hus / hytte skal

melde fra til hovedleder som igjen melder fra til daglig leder
Daglig leder / brannvakt

/brannvakt.

skal så fort som mulig få oversikten over alarmstedet med tanke på å få gjestene fort ut og i

sikkerhet.

Når brannvesen

/ politi kommer

overtar

de ansvaret

Rømningsveier:
Hovedhuset:

alarm.

kommer.

Toalettene i kjeller, ut gjennom dør i kjeller.
1. etg. ut gjennom hovedinngangen,

og el. gjennom kjøkkenet og ut på

baksiden, og el. gjennom vinduer i spisesalen.

Thor Kristian Ringsbu
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2.etg.: Ned trapp

og ut gjennom

hovedinngangen,

og eller ut og ned branntrapp

på baksiden av bygningen.
Utganger er merket med lys.
" Etiopia":

Internatrom

og kontorer:

Ut gjennom hovedinngang
ut den veien.

Vinduer

og eller nødutgang mot vest, og eller ned i kjeller og

kan også benyttes.

Kjeller m/ sanitæranlegg:

Ut gjennom inngangsdør

og eller vinduer.

Utganger er merket med lys.
" Hunan"

:

1.etg.

Gjennom inngangsdør

og eller Vinduer.

2.etg.

Ned trapp og ut, og eller ut gjennom vinduer og ned stige.

Utgang merket med lys/ skilt.
" apan":

Ut g]Iennom inn g an g sdør eller nødut g an g ,o g eller g]Iennom vinduer.
Utganger er merket med skilt.

" Madagaskar

og Sør-Afrika":
Ut gjennom inngangsdør

og eller vinduer.

Utganger er merket med skilt.
" Thailand

"

Ut gjennom merkede rømningsveieri
bygget.

Fra overnattingsrom

BRANNINFO

korridorer

kan også vindu

benyttes.

Utganger

i hver ende av

er merket.

FOR GJESTEROM

1. Gjør deg kjent på rommet (møbelplassering,
den lett kan finnes

samt nødutganger

dører, vinduer) og plasser eventuell romnøkkel

i mørket.

2. Gjør deg kjent med utgangene fra rommet, og utgangene / nødutgangene
at rømningsveiene

3. Dersom

slik at

fra huset

/hytta. Sørg for

er fri slik at de kan benyttes hvis det er behov.

brannalarmen

går:

a. Vekke alle som er på rommet

og komme

b. Prøv å vekke de på naborommene
Thor Kristian Ringsbu

seg ut i sikkerhet

til møtestedet.

på vei ut.
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c. Gi beskjed til hovedleder

4. Dersom

det er røyk

om at alle på rommet

i rommet

/ huset er kommet

seg ut.

ditt:

a. Rull deg ut av sengen og kryp til døra, ikke stå oppreist,

b. Dersom dør eller handtak (mot korridoren

det er minst røyk nede ved golvet.

) er varmt, må ikke døra åpnes, røm gjennom

vinduet.
c. Er døra kald, åpne den forsiktig å se om korridoren
Dersom

den er det, forlat rommet,

er fremkommelig.

HUSK Å LUKKE

DØRA

slik at røyk ikke trekker

ut i

korridoren.

5. Dersom

det er røyk

i korridoren:

a. Kryp langs golvet til den nærmeste
b.

6.

I trapper

utgangen

bør du holde deg i gelenderet

eller røm gjennom

slik at du ikke blir nedrent

vinduet.

av andre gjester.

TA DET ROLIG,PRØV Å UNNGÅ PANIKK.

Branninstruks

1.

/ nødutgangen

Ansvar

Campingplass

og trivsel.

På campingplassen

er det mange mennesker som skal gjøre campingområdet

tilværelsen. Dette forutsetter

til et sted der alle skal trives og nyte

at vi viser hensyn og respekt for hverandre, og tar opp ting på en saklig og god

måte.

Thor Kristian Ringsbu
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Beboerne har skrevet under på at de kjenner til branninstruksen

for campingplassen når de signerer

leiekontrakten.

2.

VARSLINGSPLAN

I

VED BRANN.

Ved brann skal beboere varsles og evakueres, melde fra til brannvesenet,

forebygge spredning av brann;

ved å fierne eller kjøle ned nærliggende vogner og isolertelt nær branngater/kjøreveier
0

Hvordan skal du opptre ved brann:

1.

REDDE.

2.

3.

0

Evakuer personer fra vogn, fortelt/ isolertelt

0

Evakuer personer fra de nærliggende vognene.

0

Utfør nødvendig førstehjelp

på plassen.

VARSLE

0

Varsle brannvesenet

på telefon: 1 1 0

I

Varsle vakt/ plassdriver på telefon: 40 40 53 54 / 62 35 93 30

SLUKKE

0

Sikre brannstedet

og nærliggende vogner og biler.

0

Prøve å slukke, bruk brannslukningsapparater

som står i nærliggende fortelt eller vannslanger

som skal ligge ved nærmeste vannpost.
0

3.

Hjelp brannvesenet

til brannstedet.

Se til at veier er framkommelige

og frie for hindringer.

Daglig leder og driver følger opp leietakere som er utsatt for ulykke pga. brann, gass eller skader
forårsaket av elektrisitet, se beredskapsplan.

3.

Åpen

0

ild.

Bruk av åpen ild er strengt forbudt, griller kan benyttes på anviste steder eller på brannsikkert

underlag

(som sand, grus, asfalt ol.)

4.

BEBOERNE

SKAL EVAKUERES

Thor Kristian Ringsbu

TIL NÆRMESTE
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MØTEPLASS 1: Ved sanitærbygg «Etiopia»
MØTEPLASS

5.

2: Ved

skibu

Brannslukningsutstyr.

0

Alle Vogner skal
ha eget brannslukningsapparat

stående i forteltet/isolerteltet.

Det skal være et godkjent

6 kg/ltr pulverapparat/skumapparat.
I

Det skal være installert røykvarsler ivogn og isolertelt.

0

Det er satt opp brannslukningsapparater

6.

på campingplassområdet,

på merkede plasser.

Gass og propan.

0

Alle vogner og fortelt/ isolertelt skal ha gassalarm montert.

0

Gass og propan

0

ALLE GASS OG PROPANFLASKER

7.

Interne

utstyr skal være godkjent

og vedlikeholdt

etter gjeldende

regler.

SKAL OPPBEVARES STÅENDE.

kjøreveier.

0

Kjøreveier skal være min 3 meter brede.

I

Parkering av biler etc. som reduserer bredden er ikke tillatt.

0

Alle leietakere skal bidra til at de interne kjøreveiene inne på campingplassen

8.

Konsekvenser

ved

overtredelse

er åpne for fri ferdsel.

av brannistruksen.

Alle leietakere, gjester og andre som oppholder seg på Camp Sjusjøen er forpliktet til å følge Lov om Vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
eksplosjonsvernloven)
Overtredelse
Mesnali

Camp

og de retningslinjer

av branninstruksen

redningsoppgaver

(brann- og

som gjelder for gass- og elektriske installasjoner i campingvogner.

kan dette føre til umiddelbar bortvisning

fra plassen.

10.09.19

Sjusjøen,

camping.

Instruks
Thor Kristian Ringsbu

for brannansvarlig
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Sjusjøen

ved Camp

Ansvarsområde:
Brannansvarlig

har det oppfølgende og kontrollerende

ikke noe juridisk

ansvar ved gjennomføring

av det forebyggende

brannvernet,

ansvar.

Dette omfatter også kontakten

med offentlige myndigheter,

stedes daglige leder og overfor stedets eier.

Arbeidsoppgaver:
Brannansvarlig

skal:

1 . Drive jevnlig ettersyn og vedlikehold
2 . Utføre jevnlige kontroller

av branntekniske

i henhold til egenkontrollen

installasjoner,

teknisk utstyr mm.

i den branntekniske

dokumentasjonen.
3 . Påse at byggets drift og organisering
brannforebyggende

til enhver tid eri henhold til kapittel 2 i forskrift om

tiltak og tilsyn.

4 . Delta på tilsyn, stå for korrespondanse

med brannvesen

og gjennomføre

pålegg gitt av

brannmyndighetene.
Ved uanmeldt inspeksjon skal den som da er stedets øverste leder delta på tilsynet.

5 . Oppdatere den branntekniske
6 .

Påse at branninstrukser,
og gjort kjent

7.

dokumentasjonen,

rømningsplaner

for alle ansatte

og orinteringstavler

av nyansatte

8 . Ha myndighet

er intakte,

oppdaterte

i brannobjektet.

Ha ansvar for planlegging, gjennomføring
Opplæring

og framlegge denne ved tilsyn.

og vikarer

og rapportering

/ ekstrahjelp

av alle brannøvelser.

om brannvern

og instrukser.

til å bestille arbeid / materiell som er nødvendig for brann - og personsikkerheten

på stedet, også økonomisk.
9.

Påse at alt vedlikeholdsarbeid

og bygningsmessige

endringer blir utført i henhold til gjeldene

lover og forskrifter.
10 . Rapportere

til eier/ bruker om feil/ mangler som må utbedres i henhold til gjeldene lover

og forskrifter.

Brannansvarlig

er: vaktmester

Thor Kristian

Ringsbu

og driftsleder

ved bedriften.
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