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   (Vedlegg 3) 

Brannverinstruks til leietaker av 
Vassfjellkapellet 
 
 
 
 
Leirsjefen er ansvarlig for brannvern under leiren.  Leirsjefen skal alltid være tilstede så lenge 
det er folk i kapellet. Hvis leirsjefen forlater kapellet, skal nøkler og brannvernansvar 
delegeres til en stedfortreder. Leirsjefen må forsikre seg om at stedfortrederen har lest 
brannverninstruksen. 
 
Ved arrangement på dagtid er det maksimalt tillatt med 120 personer i kapellet. 
Ved overnatting er det maksimalt tillatt med 80 personer i kapellet. 
 
Leirsjefen plikter å sette seg inn i betjeningen av brannvarslingsanlegget samt ha oversikt 
over plassering av brannslukningsapparater og rømningsveier. Hvis brannvarslingsanlegget på 
grunn av teknisk feil er ute av drift når kapellet brukes til overnatting, skal det være våkende 
brannvakt i kapellet på natterstid. 
 
Lerisjefen skal ved leirens start informere deltakerne om branninstruks og rømningsveier på 
kapellet.  Det er spesielt viktig å minne om at samlingsted ved brannalarm/evakuering er 
ved klokketårnet.  Dette for å unngå fatale misforståelser om at noen fremdeles er igjen inne 
i kapellet ved eventuell brann.  
 
Minst én leder skal alltid overnatte på lederrommet. Deltagerlister og oppdaterte romlister 
skal oppbevares på lederrommet slik at leirsjefen (eller dennes stedfortreder) ved brannalarm 
kan kontrollere at samtlige har evakuert bygget. Refleksvest og lommelykt skal finnes på 
lederrommet, og disse skal benyttes av brannvernleder ved brannalarm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved Brannalarm 

1) Undersøk hvilken sone brannalarm er aktivert. 
2) Undersøk brannstedet og foreta de nødvendige aksjoner for varsling av brannvesen, 

evakuering og slukking. 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
3) Avstill internsummer på sentralen ved å trykke  
4) Gå inn i operatørmodus ved å taste inn operatørkode: 110 +  
5) Avstill alarmen ved å trykke  
6) Tilbakestill anlegget ved å trykke R  
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Hvis feil indikeres på en eller flere av sløyfene til brannvarslingsanlegget, kan årsaken være at 
noen har skrudd en eller flere røkdetektorer ut av sokkelen.  Kontroller i slike tilfeller at alle 
røkdetektorene i den aktuelle sløyfen sitter i sokkelen.  Alle forsøk på sabotasje av anlegget 
bør påtales på det sterkeste.  (Spesielt er sensoren i kottet på hemsen utsatt for 
utkopling/sabotasje hvis noen av deltakerne vil forsøke å smugrøyke på dette rommet.) 
 
For ytterligere detaljer omkring betjening av brannvarslingsanlegget, se Betjeningshåndbok 
for brannalarmsentral kapittel 2,3 og 4. 
 
Det skal gis melding til kapellrådet dersom: 
• slukkeutstyr har vært i bruk 
• feil ved brannvarslingsanlegget har oppstått 
• førstehjelpsutstyr har vært brukt 
• mangler oppdages 
 
 
Kontaktpersoner i kapellrådet: 
Egil Eide 
Martin Kregnes vei 51 
7091 Tiller 
Tel: 72 89 26 86  Mobil: 416 91 512 
 
Jon Gunnar Solheim 
Planetveien 18C 
7036 Trondheim 
Tel: 73 96 48 85 Mobil: 95 22 10 41 


