INSTRUKS FOR BRANNSIKKERHET
OLSVIK KIRKE
Sist oppdatert 11.02.2020

Brukere som skal ha ansvar for nøkler til Olsvik Kirke skal ha fortløpende opplæring i
brannsikkerheten på bygget.
Ansatte skal ha brannkurs hvert 3. år i tillegg til jevnlige branngjennomganger i kirken med
evakueringsøvelser. Ved stabil stab kan dette gjennomføres hvert 2. år, med mye utskifting én gang i
året. Byggdrifter har ansvaret for at dette blir gjort.
Åpen barnehage skal ha en evakueringsøvelse en gang i året. Alle ansatte som er på jobb når øvelsen
finner sted deltar i denne med sine oppgaver.
Ved arrangementer der det er ekstraordinære situasjoner, vil det være behov for å heve
sikkerhetsnivået på kirkebygget.
Røykmaskiner er ikke tillatt å bruke i kirkebygg.
Behov for økt tilsyn er ved:
Gudstjenester og konserter der levende lys er en del av opplegget.
Ved lystenning utført av barn bør en ekstra voksen være behjelpelig under tenningen.
Ullteppe og vann skal være tilgjengelig i nærheten av levende lys i store mengder.
Kirketjener er ansvarlig for at dette er på plass.
Ved vannutkobling/svikt i brannalarm/strømbrudd m.m.
Arrangementsansvarlig må vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet sammen med
vakttelefonen. Ved gjennomføring må en ha ekstra vakter tilstede som er orientert om situasjonen.
Brannvesenet må informeres.
Tekniske installasjoner, vannkokere/kaffetraktere m.m.
Arrangementsansvarlig/kirketjener har ansvaret for at alt er avslått og frakoblet før man forlater
lokalene.
Ved større arrangementer/Gudstjenester
Det er behov for spesielle tiltak når det blir ekstra fullt i kirken. Eksempelvis
julaften/konfirmasjoner/konserter.
Det skal orienteres om rømningsveier og hvordan publikum skal forholde seg ved utløst alarm før en
starter. Dette er Kirketjener/arrangementsansvarlig sitt ansvar.
Det er ikke tillatt med løse stoler i rømningsveier. Barnevogner og rullestoler skal plasseres slik at de
ikke sperrer utganger. Nødutgangene skal ha fri passasje. Dersom det er folk som står, kan de stå
inntil nødutgangene.

Overnatting
Ved overnatting i kirken skal alltid brannvesenet varsles minst fire uker før overnattingen.
Dette er det kirketjeners ansvar å melde inn. Derfor må alle overnattinger meldes i god tid før disse
fire ukene til kirketjener.
Ved varsling til brannvesenet skal navn på hovedansvarlig for overnattingen oppgis, og hvilke type
arrangement det er.
Før overnatting skal det være opplæring/branngjennomgang for lederne, særlig for de som skal være
våkne nattevakter. Det skal alltid være to våkne nattevakter som er fylt atten år på slike
arrangementer. Ved alarm skal den ene ta seg av evakuering og den andre sjekker brannpanel og
møte brannvesenet.
Kirketjener er ansvarlig for å gjennomføre opplæring.
Brannvesenet ringer alltid dagen før en overnatting. Da vil de ha antall og navn på ledere. De sjekker
også om alle har fått opplæring slik de skal.
De ringer enten til ansvarlig for overnattingen eller kirketjener.

