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1 BAKGRUNN
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Bakgrunn

Formålet med øvelsene er å teste rutinene når det ikke er vakter tilstede. Øvelsen ble planlagt uten bruk av røyk, men med blokkering av rømningsveier.
Øvelsen ble ikke varslet i forkant. Brannvesenet ble informert om øvelsen,
men var ikke deltakere selv. Øvelsen tester først rutiner rundt liten alarm
ved å utløse en melder i et ventilasjonsrom, for å så utløse en manuellmelder
for å sette igang full alarm og evakuering.
Deltakere:
• Sikring
• LK (2 observatører)
• KLST (3 observatører)
• Regi (evakuering av Storsalen)
• KSGere på arbeid

1.1

Forløp

• Brannvakta varsles om øvelsen
• Hovedmelder kobles ut fra Søndre side
• Detektor på Strossa Vifterom ble aktivert fra OP i Rundhallen
• Manuellmelder på Søndre ved Luka ble utløst når løpet var å lette etter
første melder.
• Søndre side rømningsvei blir stengt pga fiktiv brann
• Evakuering ble foretatt
• ’Faren over’ ble spilt på talevarslingen etter huset var tømt
• Debrief i Rundhallen med alle deltakere
• Hovedmelder ble koblet inn igjen og manuell melder ble resatt og koblet
inn
• Låserunde ble foretatt
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1.2 Plassering av observatører

1.2

1 BAKGRUNN

Plassering av observatører

• Rundhallen
• Søndre side (en i hver etasje)
• Lyche
• Edgar
• Daglighallen
• Søndre Sideloft
• Nordre Sideloft
• Storsalen
• Tyskland (søndre side)
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2 LOKALER

2
2.1

Lokaler
Rundhallen

Første alarm (og dermed liten alarm) ble utløst klokken 18:28:54.
Trykker og løpet ankom tavlen raskt. Løper sprang av gårde med en gang.
Trykker fikk jernteppe og klarte ikke å komme på rutinene ved liten alarm.
For å gjennomføre resten av planene fikk trykker derfor litt hjelp av Sikring
for å unngå automatisk full alarm pga utgått tid til å melde seg ved tavlen.
Her kunne løper ha blitt igjen litt lengre og hjulpet til da løper hadde mer
erfaring. Klokker ble avstilt klokken 18:30:11.
Andre alarm ble utløst klokken 18:30:40 (og dermed utløst full alarm).
Trykker fikk ikke med seg at det var flere alarmer. Det var dog en annen med
kurs (som ikke var på jobb) som hjalp til her.
Alarmen ble tilbakestilt klokken 18:36:55.
Etter øvelsen var over kom vi på at SMS ikke var utkoblet, noe som bør
gjøres til neste gang.
Låserunde ble gått av KSG etterpå (etter anmodning fra Sikring). Uvisst
om de ville gått låserunde på eget initiativ.

2.2

Storsalen

Regi fikk gjennomgått rutiner ved alarm, og har ingen mangler å melde. De
ønsker derimot å gå nøyere gjennom rutinene internt for opplæring.
Evakuering gikk først til Søndre Side, men snudde da de fikk beskjed om
den fiktive brannen. 18:33 er evakuering av storsalen ferdig og lokalet tømt.

2.3

Edgar

Det var en hovmester som hadde brannansvar i Edgar denne dagen. Edgar
og Lyche hadde derfor inngått en avtale seg imellom om at Lyche skulle være
løper, men Edgar hadde glemt å gi løper-nøkkelen til Lyche. Gikk ikke over
til kanal 4/16 ved alarm.

2.4

Lyche

Løper løp til Strossa, men hadde ikke nøkkel til Vifterommet så hun måtte
snu. Før hun rakk å komme seg tilbake med nøkkel så ble full alarm utløst
med manuell melder. Gikk heller ikke over til kanal 4/16. 18:34 Er evakuering
ferdig. Her var folk flinke til å trekke over veien. Stearinlys ble ikke slukket.
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2.5 Kjøkken

2.5
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Kjøkken

Alt bra

2.6

Daglighallen

Daglighallen var ikke åpen når det var alarm, derfor burde Edgar ha sjekket
DH-toalettene for folk.

2.7

Klubben

Alt bra

2.8

Strossa

Kun et par personer som ordnet til internfest. Evakuert på under ett minutt.

2.9

Søndre side

Her var det en fiktiv brann som hindret rømning. Manuell melder ble utløst
ved Søndre utgang. Ingen andre enn de som jobbet i Luka evakuerte ut her,
dog brukte løper trappeløpet for å komme seg til Strossa. RIP løper. Folk
som evakuerte ble stående nærme huset istedetfor å bevege seg bort til trygg
avstand. Ved helgeåpning burde noen fra arrangerende eller vakter sendes
ut for å jage folk over veien. Kanskje burde en person fra Lyche gjøre det
samme på ukedager. Faren oversignal kunne ikke høres utenfor. Noen(tm)
burde passe på at folk vet de kan komme inn igjen også på ukedager.

2.10

Biblioteket

I Biblioteket satt det fire bookere som man oppdaget etterpå at ikke hadde
evakuert. Observatørene fra LK og KLST skulle ta det opp med de.

2.11

Sideloftene

Folk evakuerte, men trekte ikke opp på fengselstomta. Kanskje burde en
person fra Edgar eller Daglighallen jage folk på ukedager. Faren oversignal
kunne ikke høres.
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3 AVDEKTE AVVIK
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Avdekte avvik
• Løper hadde ikke nøkkel
• Trykker usikker på tavle-bruk
• Løper og trykker byttet ikke over til kanal 4/16
• Bookere ville ikke evakuere
• Gjester trekte ikke langt nok bort fra Huset
• Faren oversignal kunne ikke høres utenfor Huset
• Personale i Edgar må ha rutine for å sjekke Daglighallen-toalett
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