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BRANNINSTRUKS ANSVARLIGE 

LEIETAKERE SANDNES STADION 
 
Som forutsetning for leieforholdet plikter ansvarlige leietakere å følge denne instruksen. 

 
Ved festivaler og andre store arrangementer som går utover normal bruk, skal brannvesenet meldes i god tid i 

forveien (Brann og eksplosjonsvernloven av 2002, § 7). Egne prosedyrer og risikoanalyser skal da gjennomføres 

og forelegges brannvesenet (jmf. Faktaark; Brannsikkerhet ved festivaler – Direktoratet for samfunnssikkerhet 

og beredskap). 

 

Kunnskaper: 

 Du skal kjenne til bygningene, nøkkelsystemer og kunne tolke informasjonen i bygningens 

branntavler. 

 Du skal vite hvor rømningsveier og brannslukkingsutstyr er plassert og bruken av disse. 

 Du skal kjenne innholdet i den generelle branninstruksen for bygget. 

 

Organisatoriske tiltak: 

 Du skal påse at aktiviteten som foregår i bygget/anlegget tilrettelegges slik at brann unngås. 

 Du skal påse at aktiviteten som foregår ikke skaper en sikkerhetsrisiko ved brann, herunder 

påse at anleggets maksimale kapasitet ikke overstiges og at rømningsveier ikke blokkeres. 

Alle kjøre/adkomstveier inn til bygninger/anlegget skal være mulig å benytte for 

utrykningskjøretøyer. 

 Du skal registrere alle avvik, rapportere til utleier og iverksette tiltak for å lukke disse dersom 

de utgjør en sikkerhetsrisiko. 

 

Spesielle forhold: 

 Møteplass ved evakuering er vist på rømningsplan for Sandnes stadion slått opp i målhuset. 

Benytt tilgjengelige virkemidler for å lede evakuerte til møteplassen. Speaker må ha 

prosedyrer for dette. 

 Ved bruk av handicap-tribune i ”Svinghuset”-(rullestolbrukere og andre uføre med nedsatt 

mobilitet) skal det være uniformert brannvakt tilstede på tribunen. Det skal også være 

tilgjengelig personell fra arrangør i ”Radlestova” som kan tilkalles og bistå ved evakuering. 

Det skal også plasseres ut et pulverapparat på HC tribunen i svinghuset  (Hentes og settes 

tilbake i målhuset, 2. etasje) 

 På tribuner nord-øst skal det ved arrangementer plasseres 3 stk. pulverapparat i angitt skap. 

(Hentes og settes tilbake i målhuset, 2. etasje) 

 Røming fra tibunene skal skje ut på banen og ut mot sidene. 

 

Ved brann: 

 Følg anvisninger i generell branninstruks. 

 Kontroller branntavlen for å lokalisere hvor det har oppstått alarm. 

 Sjekk at evakuering er startet dersom forsøk på å slukke brannen ikke straks lykkes. 

 Sjekk at brannvesenet er varslet på tlf 110. 

 Foreta kontroll om at ingen personer fremdeles oppholder seg inne i bygningen. 

 Led evakuerte personer til oppmøteplass og ta kontakt med aktuelle brukergrupper der det er 

naturlig for å gjøre opp status. 

 Sørg for at brannvesenet møtes og informeres. 

 

Hvis alarmen blir utløst ved et uhell: (damp, matos, sigarettrøyk etc.) 

 Bring brannvesenet – tlf. 110 – meld fra om falsk alarm, selv om de allerede er på vei. 

 Trykk ”avstill klokker” på sentralen. 

 Møt brannvesenet og informer. 

 

Bymiljøsjefen 


