LBK-anbefaling nr 05.01.06

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité
vedrørende
beredskap rundt alarmanlegg

Brannalarmanlegget er et viktig hjelpemiddel for å kunne handle raskt når
det har oppstått en brann.
Imidlertid er den tiden du har fra nå til eventuelt en brann oppstår, den
aller viktigste. Det er nå du kan gjøre tiltak og forberedelser slik at du
minimerer faren for brann og setter deg i stand til å handle riktig dersom
alarmen går.
Når alarmen går skal du:
•
•
•
•
•
•

Gi varsel til de andre på gården
Gå til sonepanelet og les av hvor alarmen er utløst
Ta slukkeutstyret med og løp til alarmert sted
Slukk
Vurder å tilkalle brannvesenet tlf. 110
Samle alle på avtalt sted

Gå igjennom gården med tanke på å kartlegge farer og utilsiktede
hendelser.

Tipsliste for gjennomgang av egen gård:
•

Kontroller el - anlegget:
o Ettertrekk sikringer
o Se at sikringsskapet er rent og tett, og at ikke sikringene er varme.
o Har du jordsfeilbryter?
o Overspenningsvern?
o Er koblinger og kontakter hele og i orden?
o Er kupler og skjermer på lysarmaturer i orden?
o Har du lys som står og blinker?
o Bruk av skjøteledninger, er disse av godkjent type, og er de rullet helt ut ved
bruk?
o Finnes det feil bruk av elektrisk utstyr?
o Rengjøring av vifter, luftblandere, elektriske fluefangere, el-motorer.

•

Slukkeutstyr:
o Er slukkeutstyret i kontrollert og i orden?
o Vet alle på gården hvor de finnes?
o Kan alle på gården bruke slukkeutstyret?
o Er det lett tilgjengelig?
o Finnes det tilgang på vann for brannvesenet? Også vinterstid?
o Finnes det slukkeutstyr på maskiner?

•

Nødutganger:
o Har du nødutgang fra bolighuset om brann skulle oppstå?
o Har du og din familie en felles evakueringsplan om brann skulle oppstå?
o Når hadde du sist brannøvelse?
o Hva gjør du med dyrene om det oppstår brann, har du noen plan for evakuering
av dem?
o Er gårdstunet utformet slik at det er plass til brannbiler og sykebil?

•

Maskiner og utstyr:
o Står traktor parkert på brannsikkert underlag?
o Er de elektriske motorene på utstyr (rundballerive, fylltømmer halmkutter osv)
rengjort?

•

Kjemikalier/Gass
o Hvordan er kjemikaliene oppbevart?
o Finnes det gassflasker i verkstedet?
o Hvordan er drivstoff oppbevart?
o Drives det med varmearbeider i nærheten av der drivstoffet er lagret?
o Hvor er dieseltanken plassert?

•

Varslingsanlegg
o Vet alle på gården hvordan varslingsanlegget fungerer?
o Finnes det slukkeutstyr ved oversiktstavla for varsling av brann?
o Henger det branninstrukser ved oversiktstavla?

•

Beredskap
o Har dere avtalt en møteplass?
o Finnes det en beredskapsplan for gården?
o Finnes det en oversikt over hvor slukeutstyr, stoppekraner, sikringskap,
hovedinntak, førstehjelputstyr er?
o Hvem skal gjøre hva om en ulykke skulle oppstå?
o Finnes det en liste over viktige telefonnummer?

Annen aktuell informasjon
Driftsbygningar i landbruket
Brannalarm
Brann- og smitteforebyggende tiltak i fjørfehus

BE
Temarettleiing HO 2/2006
BE / DSB
Temaveiledning HO 2/98
Prior / Gjensidige

Web-adresser LBK
Statens bygningstekniske etat (BE)
www.be.no
Dir. for samf.sikkerhet og beredskap (DSB) www.dsb.no
Elotec
www.elotec.com
Felleskjøpet
www.felleskjopet.no
Gjensidige
www.gjensidige.no
If
www.if.no
Kvalitetssystem i landbruket
www.ksl.no
Landbrukets brannvernkomité (LBK)
www.lbk.no
Landbrukets HMS-tjeneste
www.lhms.no
Mattilsynet
www.mattilsynet.no
Norges Bondelag
www.bondelaget.no
Norsk brannvernforening
www.brannvernforeningen.no
Norsk landbruksrådgivning (NLR)
www.lr.no
Sparebank 1
www.sparebank1.no
Terra
www.terra.no
TrygVesta
www.trygvesta.no

