Retningslinjer for brannøvelser
 Målet er å gjøre rutiner og
prosedyrer ved brannevakuering
kjent. Avdekke risikoområder og
utbedre disse
 Viktig å planlegge hva man ønsker
å oppnå og kontrollere ved øvelse
 Utføre og gjennomføre planlagt
øvelse til fastsatt tid og sted
 Gjennomgå resultatet og gjøre
evaluering av forløpet
 Handle ut fra evalueringen slik at
uoverensstemmelser mellom
planlagt og erfart evakuering
rettes opp
Planlegge øvelsens mål

Start av evakuering

Å ha en plan og et formål med en
brannøvelse er meget viktig. Bruk gjerne tid
på å utforme en plan:
o Manuell melder?

En enkel start av brannøvelse kan for
eksempel være å utløse en manuell melder
med testnøkkel. Dette skal starte
evakueringen fra brannalarmsentralen.
Dersom brannvesenet er tilkoblet må disse
ringes før start av brannalarm.

o Røykprøve?

Ansvarsroller





Hva skal starte evakueringen?

Hvem skal ta ansvar under
evakuering?
o Brannvernsleder?
o Etasjeansvarlige?

Det kan være smart å fordele ansvar for
evakuering på etasjer eller naturlige fløyer.
En person som får ekstra opplæring og
ansvar, og sørger for at alle kommer seg ut
fra sitt område.



Hvem kontrollerer prosessen?

Kontroll



Oppdaterte mannskapslister



Hvem evaluerer resultatet?



Byggets brannvernleder er typisk personen
som starter brannøvelsen, og er også
personen som burde kontrollere prosessen.

Hvem tar tak i risikoer og
utbedringer?

Evaluering
Ut fra størrelsen på bygget, burde
brannøvelsen resultere i et møte hvor
gjennomføringen diskuteres. Har man
avdekket uventede risikoer er det behov for
tiltak.

Eksempel på praktisk gjennomførelse av brannøvelse
Før igangsettelse sjekk om det er overføring til brannvesen, slokkeanlegg eller noe annet
spesielt på anlegget som helst ikke burde startes ukontrollert.
Obs! Ved overføring til brannvesen, ring brannvesenets servicetelefon for å kontrollere
overføring ved start av brannøvelsen (1). Ring også tilbake etter øvelsen for å gi beskjed om at
øvelsen er over, og kontroller at overføringen er tilbake i "normal".

2. Alarmklokkene/talevarsling vil starte, og evakuering skal begynne.
3. Kontroller at programmerte styringer starter iht programmeringen.
4. Brannvernleder, eller annen ansvarlig, går til oppmøtested og kontrollerer at samtlige
har evakuert – samt tiden det tok.
a. Dette sjekkes mot mannskapsliste eller lignende.

5. Brannalarmen skal deretter avstilles:
a.
b.
c.
d.
e.

Kontroller at manuell melder ikke lengre er i alarm ved å vri tilbake testnøkkelen.
Vri om nøkkel på betjeningspanelet til betjeningsposisjon
Trykk på "Avstill klokker"
Trykk og hold inne "Tilbakestill" i 2 sekunder.
Panelet blir nå tilbakestilt, og "Normal drift" skal vises i displayet.
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Aktivering av Esser-type: Skyv opp lokk, sett inn testnøkkel og vri om, rød diode blinker.
Aktivering av Apollo gammel type (venstre): Før nøkkel inn i hull på siden/under. Glasset faller
ned og rød diode lyser.
Aktivering av Apollo ny type: Før gaffel inn på undersiden. Ramme faller ned og rød diode lyser.
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1. Brannvernleder, eller annen ansvarlig, går til en manuell melder, og starter alarm med
testnøkkel. Obs! Start stoppeklokke hvis det er ønsket evakueringstid på bygget.

