Evalueringen er etter beste evne forsøkt delt inn i logiske deler, primært observasjonene under
selve evakueringen, men det er også litt om det som skjedde i forkant
Før liten alarm
-Styret skulle arrangere workshop i forbindelse med Pride. Dette gjorde at Edgar ble fylt opp
med deltakere som etterhvert skulle opp i Storsalen når allmøtet var ferdig. Da det var en
bevegelseshemmet person med, besluttet vi å la deltakerne i Edgar la være å evakuere, slik at
de kunne begynne forarbeidet i Storsalen, samt å slippe å styre med evakuering uten heis.
-Det gikk litt tid mellom avslutningen av allmøtet og liten alarm. Folk var derfor allerede på tur ut
fra Storsalen når det gikk full alarm.
Under liten alarm (Knaus lysbu)
- Storsalen
Folk gikk pent og pyntelig ut fra Storsalen, men få eller ingen gikk ut nordre rotunde, men fulgte
strømmen av folk. Evakueringen gikk allikevel raskt. Noe av dette må allikevel tilskrives at
publikum allerede var på tur ut av lokalet. Tekniske gjenger assisterte ikke når evakuering
hadde startet. Regi har i tillegg dette instruksfestet. Det er verdt å merke at det tidlig kun var
liten alarm, og at man derfor ikke hadde startet evakuering.
-Trykking/Løping
Trykker glemte å melde seg ved tavlen(Avstille klokker). Dermed hadde man bare 100 sekunder
fra liten alarm ble utløst til det gikk full alarm. Løper leste ikke av alarmsted godt nok, misforstod
plantegningen, og gikk derfor til et rom under detektor. Plantegningene for knaus bør bli klarere.
-Utganger på Nordre side
Det ble totalt observert et fåtall personer som gikk ut noen av dørene på nordre side av huset.
På et tidspunkt ble to stykker hentet inn igjen av en ukjent person med keychain på seg. Det
vites ikke om vedkommende var på jobb eller ikke. Det er uansett et ganske grovt brudd på
reglene. Om mangelen på bruk av nordre nødutganger skyldes at publikum allerede var på tur
ut de øvrige veiene, eller om det er andre grunner er det vanskelig å si noe om.
-Sideloft
Personer samlet seg ved sideloftsdørene inne i Daglighallen, men gikk etterhvert ut. Folk som
hadde gått ut andre utganger samlet seg ved sideloftsdørene i KPMA. Hyblene ble evakuert,
men tidspunktet gjør at vi vurderer dette som lite representativt i forhold til en situasjon under
åpning av huset. Det ble i tillegg observert personer som gikk innom hybler for å hente tingene
sine.
I en åpningssituasjon bør lenkevakt hindre adgang inn på sideloft. Det kan være en idé å få
dette inn i instruks: Nåværende instruks for Lenkevakt, punkt 7: Ved eventuell brann skal
lenkevaktene hjelpe til med rømming av Huset. Lenkevaktene må derfor sette seg nøye inn i
Rømmingsinstruksen. Kan vi be GS om å se på denne?
-Fengselstomta/Utsiden av huset
Folk beveget seg ikke bort fra huset. Som nevnt tidligere samlet mange seg ved
sideloftsinngangene i KPMA. Det er derfor viktig at de med ansvar for lokaler hjelper til med å få
folk til å trekke unna huset

-Kjøkken/Edgar
Kjøkkenet evakuerte raskt gjennom riktig utgang. Noe elektrisk ble ikke skrudd av i henhold til
rutine. Enkeltpersoner gikk for å hente tingene sine før de evakuerte.
Edgar evakuerte ikke, men som det ble sagt innledningsvis hadde de fått beskjed om at de
slapp, slik at Pride-workshopen kunne få klargjort Storsalen så tidlig som mulig.
-Øvrige lokaler
Byggeprosjektet og FK evakuerte ikke. Klubben spurte om de kunne slippe å evakuere, men
kranglet ikke da de fikk beskjed om å gjennomføre.
-Andre observasjoner
Folk prøvde å gå inn igjen i bygget før signal for “faren er over” ble avspilt. Rutinerte folk på
huset ignorerte også evakuering. Siden øvelsen var annonsert, virket det ikke som om folk tok
evakueringen på alvor. Bakdøren ble holdt åpen av gjenstander. Her bør man vurdere å få
magnet. At liten alarm gikk såpass lenge gjorde at evakueringen egentlig ikke skjedde før folk
allerede var på god vei ut.
Oppsummering
Det ble avholdt debrief etter “faren er over” ble avspilt
Alt i alt ble det gjort observasjoner av Sikring og Vertskapet som forhåpentligvis er relevante.
For Vertskapet sin del viser dette at man har god nytte av de som skal vise vei ut gjennom
nødutganger. For Sikring sin del ser vi at man har mer nytte av uannonserte øvelser.
Det er utfordringer som må løses for å få folk til å trekke unna huset. Dette kan kanskje løses
med bedre opplæring av de frivillige, slik at de som bistår med evakuering trekker folk unna
huset. Det virker også som at folk ikke tar evakuering helt på alvor. Mangel på sambandsbruk
gjør at vi ikke har noen konkrete relevante observasjoner på dette området.
Tilbakemelding fra Vertskapssjef er at man med mer planlegging kanskje kan få med UKST på
å holde øvelsen uannonsert.
Brannansvarlig i Sikring tar selvkritikk på at planleggingen kom i gang i siste liten, men vil gi
skryt til alle som stilte opp.

