INSTRUKS FOR BRANNVAKTER
►

Det skal så lang det er mulig være brannvakter tilstede i selve festområdet. Det er
viktig at brannvaktene er tilgjengelig for hverandre på mobiltelefon. Telefonnr.
utveksles vaktene imellom før festen.

►

Brannvaktene skal være oppmerksom på brann/ branntilløp og ellers også slå ned på
situasjoner som kan utgjøre en trussel for brannsikkerheten og sikkerheten for øvrig.
Spesielt må rømningsveiene holdes under oppsikt.

►

Oppdages personer som oppfører seg på en måte som kan true sikkerheten skal disse
bortvises fra bygget. Dette skal gjøres med hjelp fra arrangørene.

►

Brannvaktene skal under hele arrangementet sørge for at det er tilstrekkelig med
slokkeutstyr tilgjengelig i hele festområdet, de skal vite hvor dette befinner seg samt at
de skal ha praktisk trening i bruk av dette. De skal også spesielt sørge for at
slokkeutstyret ikke er blokkert med møbler/ sittegrupper, pyntegjenstander og
lignende. Slokkeutstyret skal alltid være lett tilgjengelig.

►

Brannvaktene skal under hele arrangementet bære med seg sine gule refleksvester
(merket ”EVAKUERING”), og ta på seg disse ved utløst brannalarm og evakuering.

►

Ved utløst alarm skal brannvaktene i samarbeid med festarrangørene sørge for at
musikken opphører og iverksette evakuering av lokalet. De skal også sørge for å åpneog holde nødvendige dører i åpen stilling slik at evakuering kan foregå uten hinder.
Husk å ta på den gule refleksvesten. En av brannvaktene skal ta imot brannvesenet når
de ankommer. Sistnevnte gjelder kun hvis situasjonen tillater det.

►

Ved brann ute av kontroll skal brannvaktene varsle festdeltakerne om dette på den
måten som er tilgjengelig, eksempelvis ved bruk av manuell brannmelder.
Brannvesenet varsles på tlf. 110. Dette skal gjøres selv om alarmen allerede er utløst
og klokkene ringer. Forsøk å slokke brannen hvis dette er mulig og lukk dører og
vinduer.

►

Brannvaktene må kunne svare på følgende: hvor er nærmeste nødutgang, hvor er
nærmeste slokkeanretning samt hvor er nærmeste manuelle brannmelder.
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►

For øvrig gjelder den ordinære branninstruksen for KHiO:
-

►

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

Sist, men ikke minst: Det er forbudt for brannvaktene å nyte alkohol eller andre
rusmidler i forkant av, og under hele arrangementet. Det er viktig at man er 100 %
edruelig, da dette anses for å være en viktig sikkerhetsfunksjon under arrangementet.

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

Jeg har lest, forstått og godtatt instruksen, og er bevisst mitt ansvar om at den overholdes:
Dato: .............

Dato: .............

Sign. brannvakt: ...........................(ansv.)
Sign. brannvakt: ...................................

Sign. brannvernansv.: ...................................

Kopi: Seksjonssjef økonomi & infrastruktur og Dekan.
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