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1. Innledning 
 

 

1.1 Hjemmel 

I følge TEK § 11-12 skal det i byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum, 

samt arbeidsbygninger foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. 

 

Credo har restaurantdrift og plasseres i risikoklasse 5.  

 

 

1.2 Formål 

En evakueringsplan er en plan som skal sikre at alle personer i byggverket kommer seg til 

sikkert sted før kritiske forhold oppstår. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte 

byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.  

 

Alle ansatte skal være kjent med evakueringsplanens innhold og de som har nøkkelroler ved 

brann/brannalarm skal være kjent med sine oppgaver.  

 

 

 

2. Opplysninger om bygget 
 
2.1 Oversikt branntekniske byggdata 

 

Bygning/prosjekt Navn: Eksempel 

Adresse: 

Særskilt brannobjekt:  

Trondheim 

Ja 

Brannvernleder: Xx 

Virksomhetens leder: Xx 

Brannvarslingsanlegg:  Ja, heldekkende 

Slokkeanlegg: Ja, heldekkende 

Behov for assistert rømning: Nei 

Spesielle rømningsforhold: Nei 

 

 

Maksimalt antall tilstedeværende personer samtidig i begge etasjer er begrenset slik:  

 

Etasje Maksimalt antall personer 

1. etasje  70 personer 

2. etasje   65 personer 

SUM 135 personer  

 

Den til enhver tid øverste leder ved restauranten er ansvarlig for at maksimalt persontall 
ikke overskrides. 
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3. Situasjoner og omstendigheter som krever evakuering 
 

3.1 Evakuering av bygget skal iverksettes ved følgende situasjoner:  

 

 Ved utløst brannalarm i bygget 

 Når brann i bygget har oppstått  

 Når røyk eller varmestråling fra brann utenfor truer bygget 

 På ordre fra politi eller brannvesen 

 Når andre farer truer bygget 

 

Evakuering skal gjennomføres i samsvar med de etablerte planer for evakuering. De 

personer som er mest tuet av situasjonen skal evakueres først i den grad dette er mulig.  

 

Når evakuering iverksettes skal brannvesenet alltid varsles på tlf.1-1-0.  
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4. Kommandolinjer 

 

4.1 Intern brannvernoganisasjon 
 

 
Intern brannvernorganisasjon   

Ørjaveita 4, Trondheim 

________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eier er ansvarlig for at brannsikkerheten i bygget er ivaretatt.  

 

Brannvernleder skal sørge for brannsikkerheten i bygget blir ivaretatt i det daglige og skal 

melde fra til eier om forhold som truer brannsikkerheten. 

 

Brannvernansvarlig skal sørge for at brannsikkerheten i virksomheten blir ivaretatt og at 

forhold av betydning for brannsikkerheten blir rapportert til brannvernleder. 

Brannvernansvarlig skal også sørge for at alle ansatte får brannvernopplæring. 

 

Alle ansatte skal være kjent med det brannforebyggende arbeidet og skal innrette sin 

virksomhet slik at brann ikke oppstår. Den enkelte skal melde fra til brannvernansvarlig  om 

alle forhold som kan true brannsikkerheten.  
  

Eier 
XX Eiendom 

Tlf.  

Brannvernleder 
XX 
Tlf.  

 

  

Alle ansatte 

 

     

Brannvernansvarlig  
XX 
Tlf.  
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4.2 Operativ organisasjonsplan 

 

  

Operativ organisasjonsplan v/ brann og brannalarm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Brannvernansvarlig 

Leder innsats ved 
brann/brannalarm 

Rømnings- 
ansvarlig  
1. etasje  

Rømnings- 
ansvarlig 
2. etasje   

Kjøkken  
ansvarlig  

 

Lyd/lys  
ansvarlig  

 

Rømnings- 
ansvarlig  

kjeller  

Dørvakt  
 

 

Bar  
ansvarlig  
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4.3 Oppgavebeskrivelse for nøkkelpersonell (de med spesielle oppgaver) 

 

Nøkkelpersonellet skal utføre følgende oppgaver ved brann/brannalarm:  

 

Nøkkelpersonell Oppgaver ved brann/brannalarm Kommentar 

Brannvernansvarlig Leder innsatsen, herunder:  

 Møte ved branntavle og lokalisere 
alarmsted 

 Varsle brannvesenet på tlf. 1-1-0 
 Sende ledig personell til alarmsted  
 Ta i mot tilbakemelding fra 

evakueringsansvarlige 
 Informere brannvesenet ved ankomst 

 Bistå brannvesenets innsatsleder og 
informere om farer for brannvesenets 
innsatsmannskaper 

 Holde bygget avstengt inntil brannvesenet 
har gitt klarsignal 

 Være bindeledd mellom de evakuerte og 
brannvesen/politi/pårørende 

Ved brannvernleders 

fravær skal det være 
utpekt en stedfortreder 
som ivaretar oppgavene.  

Rømnings- 

ansvarlig 

 Straks begi seg til sitt ansvarsområde og 
iverksette og lede evakuering av alle 
tilstedeværende.  

 Hvis mulig, iverksett brannslokking. 
 Evakuer først de som mest truet av brann 

og røyk til nærmeste sikre område 
 Deretter evakuer videre til avtalt 

oppmøteplass 
 Informer brannvernleder om situasjonen 

og om alle er evakuert 

Evakueringsansvarlig må 
fortløpende vurdere 
situasjonen og ikke utsette 
seg selv eller de som bistår 
ved evakuering for urimelig 

fare.  

Kjøkkenansvarlig  Straks avslutte matlaging og slå av alle 

varmekilder. Mat til steking i ovn skal tas 
ut av ovnen.  

 Forsøke å slukke brannen dersom den har 

oppstått på kjøkkenet 
 Sørge for alle i kjøkkenområdet iverksetter 

rømning 
 Bistå med øvrig evakuering 

 

Lyd- og lysansvarlig  Straks skru av musikk og sette på lyset i 

lokalet 
 Bistå med evakuering av lokalet  

Brannalarm må raskt 
kunne oppfattes av 

musikkansvarlig. 

Baransvarlig   Straks avslutte servering  
 Sørge for at evakuering fra barområdet 

iverksettes 
 Bistå med øvrig evakuering 

 

Dørvakter  Straks åpne dører som leder ut fra 
lokalene 

 Rydde unna gjenstander som kan hindre 
effektiv evakuering ut gjennom dørene 

 Bistå slik at trengsel og panikk i 
døråpningene ikke oppstår 

 Være sistemann som forlater lokalet 
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Instrukser for nøkkelpersonellet 

 

Det er utarbeidet funksjonsrettede instrukser for alle som har spesielle oppgaver ved brann 

eller brannalarm.  

 

Her følger en oppstilling av instruksene:  
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4.4 

 

Instruks for 
 

Brannvernansvarlig  
 

ved brann eller brannalarm 
 

Ved oppstått brann eller utløst brannalarm skal Brannvernleder utføre følgende oppgaver:  
 

 
 Møt ved branntavlen, avles hvor alarmen er utløst. 
 
 Varsle brannvesenet, telefon 110. Gjøres selv om alarmvarselet 

overføres automatisk til brannvesenet. 
 
 
 Ut fra situasjonen og tilbakemelding fra rømningsansvarlig, deleger 

oppgaver til ledig personell. 
 

 
 Sørg for å iverksette førstehjelp dersom noen er påført skader. 
 
 Møt brannvesenet ved ankomst og informer utrykningsleder om: 

- personer i bygningen 
- situasjonen 
- eventuelle farer (gass, kjemikalier, høyspent etc.) 

 
 Vær tilgjengelig for utrykningsleder. 
 
 Informer de evakuerte om situasjonen. 
 
 Sørg for at ingen tar seg inn i bygget før klarsignal er gitt fra politi eller 

brannvesen. 
 

 Sørg for at pårørende blir varslet om hendelsen. 
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4.5 

 

Instruks for 
 

Rømningsansvarlig 
 

ved brann eller brannalarm 

  

Gjør deg kjent med: 
 Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved 

brannalarm 

 Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 

 

Ved brann- eller brannalarm 
 

 Straks begi seg til sitt ansvarsområde og iverksette og lede evakuering 
av alle tilstedeværende.  

 Hvis mulig, iverksett brannslokking. 

 Evakuer først de som mest truet av brann og røyk til nærmeste sikre 
område 

 Deretter evakuer videre til avtalt oppmøteplass 

 Informer brannvernleder om situasjonen og om alle er evakuert 
 

Oppmøteplass:  
 

På gatehjørne … 

GENERELLE FORHOLDSREGLER 

Straks brannalarm er utløst skal evakuering iverksettes. Kontroller fysisk at alle rom og lokaler i ditt 
ansvarsområde blir gjennomsøkt. Evakuering skal ikke foregå gjennom brannrøyk – bruk rømningsvei 
som er fri for røyk.  
 
Alle skal evakueres til oppmøteplass – også besøkende, sjåfører, håndverkere, vaskehjelp osv.  
 

Husk din egen sikkerhet! 
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4.6  
 

INSTRUKS 
for 

KJØKKENANSVARLIG 
______________________________________________________________ 

 

Gjør deg kjent med: 
 Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved 

brannalarm 

 Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 

 

Ved brann- eller 

brannalarm 
 

 Avslutt matlaging, skru av alle varmekilder 

 Forsøk å slukke brannen dersom den har 
oppstått på kjøkkenet 

 Sørg for at alle i kjøkkenområdet blir evakuert 

 Bistå ved evakuering av lokalet 

 Meld deg for Brannvernleder når du kommer til 
oppmøteplasss 

 

Oppmøteplass:  
 

På gatehjørne … 
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4.7  
 

INSTRUKS 
for 

BARANSVARLIG 
______________________________________________________________ 

 

Gjør deg kjent med: 
 Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved 

brannalarm 

 Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 

 
 

Ved brann- eller brannalarm 
 Avslutt servering  

 Sørg for at alle i barområdet blir evakuert 

 Bistå ved evakuering av lokalet 

 Meld deg for Brannvernleder når du kommer til 
oppmøteplass 

 

 
Oppmøteplass:  
På gatehjørne … 
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4.8  

INSTRUKS 
for 

ANSVARLIGE FOR 
LYD- OG LYSANLEGG 

______________________________________________________________ 
 

Gjør deg kjent med: 
 Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved 

brannalarm 

 Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 

 

 

Ved brann- eller brannalarm 
 Steng av musikk og lyseffekter 

 Sørg for maksimal belysning 

 Gi informasjon over høyttaleranlegg om hvordan 
gjestene skal forholde seg 

 Bistå ved evakuering av lokalet 

 Meld deg for Brannvernleder når du kommer til 

oppmøteplass 

 

Oppmøteplass:  
På gatehjørne … 
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4.10  

 

INSTRUKS 
for 

DØRVAKT 
______________________________________________________________ 

 

Gjør deg kjent med: 
 Rømningsveiene for å kunne gi informasjon ved 

brannalarm 

 Slokkeutstyrets plassering og virkemåte 

 
 

Ved brann- eller brannalarm 
 

 Straks åpne dører som leder ut fra lokalene 

 Rydde unna gjenstander som kan hindre effektiv 
evakuering ut gjennom dørene 

 Bistå slik at trengsel og panikk i døråpningene ikke 
oppstår 

 Være sistemann som forlater lokalet 

 Meld deg for Brannvernleder når du kommer til 
oppmøteplass 

 

 

Oppmøteplass:  
På gatehjørne … 
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5. Brannøvelser 
 

5.1 Plan for brannøvelser 

 

I følge FOBTOT § 3-3 skal alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og 

gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet. Alle som 

har et ansettelsesforhold med virksomheten, uansett stillingen størrelse, skal delta på 

brannøvelse.  

 

Det skal gjennomføres minst én brannøvelse hvert år. Etter hver brannøvelse skal det 

utarbeides en øvelsesrapport som viser hvem som har deltatt, hvordan øvelsen ble 

gjennomført og en oppsummering.  

 

Øvelsesplan  

Det legges opp følgende øvingsplan i perioden 2012 - 2015 

 
År 

/mnd 

Type øvelse  Deltakere Mål/hensikt 

2012 
 

Praktisk slokkeøvelse med gjennomgang 
av intern brannorganisering og oppgaver 
ved brann/brannalarm. 

Alle ansatte i 
virksomhetene, 
også vikarer, 
ekstrahjelper m.fl. 

Etter øvelsen skal alle ansatte være 
i stand til å slukke branntilløp med 
håndapparater og brannslange.  
Alle skal være kjent med sine 
oppgaver i forbindelse med 
brann/brannalarm iht. 
funksjonsrettede instrukser.  

2013 
 

Praktisk evakueringsøvelse basert på 
relevant brannscenario i bygget. 

Alle ansatte som er 
tilstede på 
alarmtidspunktet.  

Øvelsen skal evaluere følgende:  
 Om instrukser har rett innhold 

og om personellet utfører sine 
oppgaver 

 Kontrollere alle branntekniske 
installasjoner i bygget som har 
betydning for 
rømningssituasjonen. 

2014 Teoretisk brannøvelse med følgende 
innhold:  
 Enkel brannteori 
 Risikoforhold i bygget 
 De vanligste brannårsaker  
 Brannforebyggende tiltak 

 Forholdsregler ved brannrøyk 
 Branninstruks og funksjonsrettede 

instrukser 

Alle ansatte i 
virksomhetene, 
også vikarer, 
ekstrahjelper m.fl. 

Etter øvelsen skal alle ansatte være 
kjent med relevante risikoforhold i 
bygget og kunne utføre daglig 
brannforebyggende tiltak. Videre 
skal alle være kjent med 
faremomenter ved oppstått brann 

som begrenser egen innsats iht. 
instrukser (ikke være overmodig).  

2015 
 

Praktisk slokkeøvelse + førstehjelp ved 
brann- og røykskader. 

Alle ansatte i 
virksomhetene, 
også vikarer, 
ekstrahjelper m.fl. 

Etter øvelsen skal alle ansatte være 
i stand til å slukke branntilløp med 
håndapparater og brannslange 
samt kunne iverksette 
grunnleggende førstehjelp ved 
brann- og røykskader iht. 
retningslinjer i gjeldende rutiner.  
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5.2 Brannvernopplæring av nyansatte, vikarer, ekstrahjelper m.fl. 

 

Alle nyansatte skal gis brannvernopplæring før de settes i arbeid. Opplæringen skal omfatte 

følgende forhold:  

 
1. Brannvarslingsanlegget 
Det er gitt en generell orientering om brannvarslingsanleggets virkemåte og alarmsignal, plassering av 
brannsentral samt bruken av manuelle brannmeldere. 
 
2. Slokkeutstyr 
Bruk og plassering av håndslokkeapparater og brannslanger er gjennomgått. 
 
3. Rømningsveier 
Rømningsveier og utganger er påvist ved fysisk gjennomgang i bygget. Det er lagt vekt på at alle har 
ansvar for å holde rømningsveier ryddige og tilgjengelig. Det er orientert om hvor felles oppmøteplass er 
ved evakuering. 
 
4. Branninstruks 
Instrukser er gjennomgått og den enkeltes oppgaver ved brannalarm er presisert.  
 
5. Forebyggende tiltak 
Ordensregler og daglige brannforebyggende rutiner er gjennomgått.  

 

 

 

Ved opplæringen skal følgende kvitteringsskjema benyttes! 
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GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING FOR ANSATTE, 
NYANSATTE OG VIKARER 

 

 
Opplæringen gjelder for:  
 

Navn ansatt / nyansatt / vikar: 
 

Opplæring gjennomført av: 
 
 

Avdeling Firma: 
 
 

 
Følgende er gjennomgått: 
 
1. Brannvarslingsanlegget 
Det er gitt en generell orientering om brannvarslingsanleggets virkemåte og alarmsignal, plassering av 
brannsentral samt bruken av manuelle brannmeldere. 
 
2. Slokkeutstyr 
Bruk og plassering av håndslokkeapparater og brannslanger er gjennomgått. 
 
3. Rømningsveier 
Rømningsveier og utganger er påvist ved fysisk gjennomgang i bygget. Det er lagt vekt på at alle har 
ansvar for å holde rømningsveier ryddige og tilgjengelig. Det er orientert om hvor felles oppmøteplass er 
ved evakuering. 
 
4. Branninstruks 
Instrukser er gjennomgått og den enkeltes oppgaver ved brannalarm er presisert.  
 
5. Forebyggende tiltak 
Ordensregler og daglige brannforebyggende rutiner er gjenomgått.  
 
 

Kvittering 

Undertegnede kvitterer på at brannvernopplæring er gjennomført ved ovennevnte punkter er 
gjennomgått. 
 
Dato: 
 
 
 
   

Kvittering ansatt  Den som har utført opplæringen 
 
 
Merk: 
Kopi av utfylt skjema skal alltid leveres til Ansvarlig Brannvernleder 
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6. Rømningsplaner 

 
Rømningsplaner skal vise planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger, og plassering 

av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplanen er beregnet for de som 

oppholder seg i bygget.  
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