BRANN- OG SIKKERHETSINSTRUKS
(gjelder for arrangøren)

► Det skal være minst to edru representanter fra arrangørene.
► Brannslukningsutstyr skal befinne seg i området og skal være lett tilgjengelig. Alle
som er med på å arrangere skal informeres om hvor brannslukningsutstyret befinner
seg og bruken av dette. Utstyret utleveres av brannvernansv./ brannvakt. Misbruk av, eller
hærverk på slokkeutstyr eller annet sikkerhetsmateriell, må erstattes av arrangørene.
► Oppdages det personer som utgjør en trussel for sikkerheten, skal disse
bortvises fra bygget. Dette skal besørges av arrangørenes ordensvakter.
► Det skal utvises aktsomhet ved bruk av åpen varme. Eks.: stearinlys sammen med lett
brennbare stoffer, gassbluss/ grillutstyr mm. Ved bruk av åpen varme som f. eks grill og
gassbluss skal arrangørene sørge for å ha nødvendig slokkeutstyr i umiddelbar nærhet.
► Rømningsveiene skal alltid være frie og ryddige for effektiv evakuering. Det må
spesielt påses at det ikke plasseres utstyr, møbler og lignende i trafikkarealet fram mot
rømningsveiene. Dette er både brannvaktenes og arrangørens ansvar.
► Slokkeutstyret skal aldri blokkeres. Foran utstyret tillates det ikke at møbler, sittegrupper,
pyntegjenstander og lignende plasseres. Slokkeutstyret må være lett tilgjengelig og synlig
for alle. Dette er både brannvaktenes og arrangørenes ansvar.
► Det er ikke tillatt med røyk eller pyrotekniske effekter verken utendørs eller innendørs, da
dette vil utløse brannalarmen. Dersom det utløses slik unødig alarm, vil arrangøren måtte
bekoste utrykningskostnadene skolen vil bli avkrevd fra Oslo Brann- og Redningsetat
(ca. kr. 4000,-).
► Brann varsles ved å trykke inn en av de manuelle brannmelderne som er plassert rundt
omkring i bygget, samt meldes til brannvesenet på telefon 110.
► Når brannalarmen går skal arrangørene sørge for at musikken opphører. Lyset slåes på og
alle deltakere evakueres fra bygget og helt ut på gateplan. Brannvaktene hjelper til med
evakueringen. Ved alarm/evakuering skal arrangørens egne vakter og evt. barpersonell
iføre seg gule refleksvester merket ”EVAKUERING”. Disse blir delt ut i forkant av festen
av brannvernansv./ brannvakt.
► Maks antall deltakere i lokalet er: Arrangørens dørvakter
skal benytte persontellere – en for innkommende og en for utgående deltakere – for på
denne måten kunne holde god kontroll på hvor mange som til enhver tid er i bygget.
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► Heisen må ikke brukes ved rømning.

► Forøvrig gjelder den ordinære branninstruksen for Kunsthøgskolen i Oslo:
-

Redde
Slukke
Lukke
Varsle
- i den rekkefølge som situasjonen krever.

Arrangørene skal levere en enkel skriftlig vaktplan over deres eget vakthold hva angår
dørvakter og øvrige ordensvakter, til den dekanen som gir tillatelse til arrangementet.

Ansvarshavende brannvakt under arrangementet er rapporteringspliktig overfor
KHiOs brannvernansvarlige dersom det forekommer mislighold av instruksen.

Ansvarlig for arrangementet er: ……………………. og …………………….
tlf: ……………………. tlf: …………………….

Jeg/vi har lest, forstått og godtatt instruksen, og er bevisst vårt ansvar om at den overholdes:
Dato: .............
Dato: .............
Sign. arrangør: (Dekan).............................. Sign. brannvernansv.: ...................................
…………………………..

Kopi: Seksjonssjef økonomi & infrastruktur samt brannvernansvarlig Vidar Iversen.
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