
	

PROSEDYRE VED BRANN ELLER RØYKUTVIKLING 
Revisjon: 160925.1601 

 

Ansvarlig arrangør: Foreningen Konsertarrangørene 

Arrangement: Festidansen 

Dato/periode: 13.-14.07.2016 

 

1. Personer involvert 

Arrangør: Daglig leder, 922 23 456 

Sikkerhetsleder Sikkerhet Leder, 909 09 090 

Arenaleder: Byggmester Bob, 976 97 697 

Styrets rep.: Styre Leder 401 40  140 

Vaktleder: Vekter Leder 

 

2. Situasjon 

Prosedyren iverksettes hvis det oppdages røyk eller flammer 
Ansvarlig: Sikkerhetskoordinator, Brannvernleder og sikkerhetspersonell 

3. Oppdrag 

Formålet med denne prosedyren er å gjøre alt sikkerhetspersonell i stand til å reagere effektiv og 
korrekt hvis det oppdages røyk eller flammer samt iverksette prosedyre for evakuering om 
nødvendig.
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4. Plan og gjennomføring 

Oppgave: Ansvar Utført: 

Hvis du oppdager røyk/flammer:  
1. Meld fra til KO/OPS primært via sambandskanal: 1 

Sekundært via mobiltelefon:  930 93 093   
 
 
Om det ikke oppnås kontakt: Kontakt Brann og Redning på tlf. 
110 

Det sikkerhets-
personell som 
oppdager eller 
blir gjort 
oppmerksom 
på 
røyk/flammer 

 

Opprett kontakt med Brannvesenet og orienter dem om 
hendelsen. Oppretthold kontakten og informer dem om 
hvordan situasjonen utvikler seg. (Telefon) 

KO/OPS  

Hvis det er sikkert, meld fra til streifvakter og diriger dem dit 
røyk eller flammer er oppdaget for å hjelpe til med 
slukkearbeidet. (Samband) 

KO/OPS  

Ta med et brannslokkingsapparat dit røyk/flammer er 
oppdaget. 
▷ Meld kontinuerlig tilbake til Sikkerhetsleder og be om støtte 

for å håndtere situasjonen (flere personer, sette i verk 
evakueringsprosedyre) (Samband) 

▷ Iverksett umiddelbare tiltak for å slukke kilden til 
røykutviklingen / håndtere varmekilden for å stoppe 
ytterligere røykutvikling 

Streif leder + 
Brannvernleder 

 

Meld fra til Scenemester og gi beskjed om å forberede Show 
Stop og vente på nærmere instrukser. (Via samband eller 
personlig) 

KO/OPS  

Meld fra til Arenaleder og be om assistanse til å koble fra 
relevante generatorer/strømkurser og vente på nærmere 
instrukser (Samband eller personlig) 

KO/OPS  

Møt Brannvesenet ved møtepunktet, informer dem om status 
og led dem til det aktuelle stedet. 

Brannvernleder  

Iverksett evakuering om nødvendig, i følge 
Evakueringsprosedyren. 
Se ”Evakueringsprosedyre” 

KO/OPS  

Meld fra til Produksjonsleder/arrangementansvarlig om 
hendelsen 

Sikkerhets-
leder 

 

Skriv en rapport om hendelsen Sikkerhetsleder  
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5. Administrasjon og logistikk 
- 

6. Kommunikasjon og ledelse 

▷ KO  er ansvarlig for kommunikasjon med Brannvesenet. 
▷ Sikkerhetsleder er ansvarlig for å lede arrangementet til situasjonen er avklart, og under en 

eventuell evakuering. 


