/OPPGAVER FOR BRANNANSVARLIG I HVER BEDRIFT I GC RIEBER EIENDOM
1. Ved brannalarm • Lokalisere en eventuell brann. • Om mulig, ha ansvar for at forsøk på å slukke
brannen før den utvikles, startes. • Ved brann, ring brannvesen, tlf. 110. Eventuelt trykk inn
nærmeste brannmelder (rød boks). • Ha ansvar for at alle dører og vinduer er lukket. • Varsle
driftsleder dersom brannalarm er utløst ved et uhell. Eventuelt vakttelefon 55 60 67 77. • Sørge for
at alle kommer seg ut til fast oppmøteplass. Gi beskjed om det er noen som er savnet. • Foreta
opptelling for å ha kontroll med at alle er kommet ut. • Avgi rapport til etasjeansvarlig, politi eller
brannvesen. • Observere under evakuering hva som skjer. Rapporter feil og mangler. • Sette opp
liste over alle som var med under evakuering. Liste skal leveres til byggets representant ved
møteplass, eventuelt til politi/brannvesen.
2. Ved brannøvelse • Observere under øvelsen om hva som skjer. • Lage en rapport om øvelsen til
internkontroll og med kopi til byggets brannansvarlige. • Sette opp liste over alle som var med på
øvelsen. Liste skal settes inn i internkontrollen og leveres til byggets brannansvarlige.
3. Ved brannsyn • Være med på inspeksjonsrunder med brannvesen, forsikringsselskap, byggets eier
og interne kontroller.
4. Normal drift • Sørge for at det er oppnevnt stedfortreder. • Foreta interne brannrunder.
Kontrollere at punkter i internkontrollskjema er OK. • Gi beskjed til byggets brannansvarlige dersom
nødlys ikke fungerer. • Se til at alle branndører som står på dørmagnet blir lukket etter arbeidstid. •
Kontrollere at rømningsveier er tilgjengelige og at det ikke er hindringer i rømningveien (boss etc.). •
Sørg for at de øvrige ansatte vet hvor brannslukningsutstyr og rømningsveier er. • Se til at alle i
bedriften har kurs i brannopplæring (lovpålagt). • For å bestille kurs, kontakt driftsavdelingen på
drift@gcrieber.com.

