Vurdering av branntiltak i Lillehammer ro og
kajakklubb.
Vurderingen er gjennomført med utgangspunkt i:
FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Vedtatt av styret i LRKK 24. mars 2011.
- Gjeldende bygning er Lillehammer Ro- og kajakklubb sitt klubbhus beliggende på vingnesodden.
- Eier og bruker er Lillehammer Ro- og kajakklubb ved styret.
- I forhold til definisjoner i paragraf 1-3, er IKKE klubbens bygning definert som Særskilt brannobjekt og de
gjeldende krav vil derfor være de generelle krav til eier/bruker av ”brannobjekt”. (paragraf 2)
Brannforebyggende tiltak:
Det skal ikke lagres større mengder drivstoff i lokalet.
Ved vinterlagring av båter og kjøretøy skal bensintanker fjernes eller tømmes for drivstoff.
Gassflasker i campingvogner skal fjernes.
Drivstoff for påhengsmotorer skal gjennom sesongen lagres på godkjente beholdere, og ikke i store mengder.
Lokalet skal holdes ryddig, og lettantennelig rot og skitt skal fjernes.
Dette gjøres ved at styret jevnlig arrangerer ryddedugnader.
Ved fyring i vedovn skal reglene for bruk av ”storstuen” følges. Og det skal ikke fyres med åpen ild ved arbeid i
stuen som avgir antennelige gasser og lignende.( eksempel: støping av epoksy).
Rømningsveier:
Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og lett tilgjengelige.
Klubbens rømningsveier er:
Fra storstuen er raskeste vei ut glassdøren/verandadøren. Denne er vurdert så synlig at den ikke trenger
markering.
Fra båthallen er oftest raskeste vei ut hoveddøren på nordveggen. Denne skal markeres med fluoriserende
rømningsvei/exit skilt.
Tiltak ved brann:
HMS datablader for de mest vanlige stoffene som er lagret i bygningen har blitt gjennomgått, og pulverapparat
merket A B E eller A B C er vurdert som det mest egnede slokkemiddelet.
Stoffene som er vurdert mest vanlig er:
- Polyester.
- Glassfiber.
- Epoxy.
- Polyetylen plast.
- Bensin.
- Bygningens byggematerialer, treverk.
Pulverapparater skal henge ved hoveddøren på nordveggen og ved begge portene (øst og vest). Totalt 3
apparater.
Klubbens leder er ansvarlig for å kontrollere pulverapparatenes tilstand, og merking av rømningsvei minst to
ganger i året.
Dette dokumenteres ved å informere styret under styremøter, og således refereres til i styrereferater.

