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Prosedyren beskriver planen for evakuering av personale ved brann/ utløst brannalarm i 

Konvensjonell enhet/kontorlokaler/lunsjrom/garderober, KPM. Prosedyren skal sikre liv og helse 

og forhindre at GMO rømmer ut i det fri.  

 

Leder ved KPM er ansvarlig for at opplæringen av ansatte ved KPM blir gjennomført og 

dokumentert. Gruppelederne er ansvarlig for opplæringen av sine ansatte. Branninstruksen ligger 

på KPM sin hjemmeside. Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med merkede 

rømningsveier.  

Alle som befinner seg i KPM skal evakuere ved brannalarm. Det er kun lysvarsling, ikke 

lydvarsling, i oppstallingsrom og laboratorier. 

 

Ved brann/brannalarm 

1. Brann eller tilløp til brann forsøkes slukkes med vannslange eller brannslukningsapparat. 

2. Hvis brannen ikke kan slokkes, skal nærmeste manuelle brannmelder utløses.  

3. Lukk dører. Evakuer umiddelbart! Ring brannvesenet på 110.  

4. Instruksen skal følges så langt dette vurderes som forsvarlig. 

5. Alle skal evakuere ved brannalarm og alle har selv ansvar for egen evakuering. 

6. Eventuelle åpne bur med dyr skal lukkes før evakuering.  

7. Eventuelle forsøk avsluttes umiddelbart. Avliving av dyr må vurderes. 

8. Hvis propan er i bruk, skal uttaket lukkes. 

9. Hvis oksygen er i bruk, skal uttaket lukkes. OBS! Dyr i anestesi må ikke kunne våkne og 

rømme fra avdelingen. 

10. Ansatte ved KPM oppfordrer eventuelle i umiddelbar nærhet til evakuering.    

11. Oppmøteplass ute er bak muren ved containere ved varemottak. 

12. Det er ikke aktuelt å gå inn i bygget igjen før personell fra EA eller brannvesenet gir beskjed. 

13. Etasjeansvarlig blir igjen og avklarer situasjonen med Eiendomsavdelingen. 

 

Evakueringsalternativer 

Alternativ 1: Skiltet rømningsvei; hovedinngang til avdelingen 

Alternativ 2: Skiltede rømningsveier i Konvensjonell enhet 

Alternativ 3: Øvrige skiltede rømningsveier 

 

 


