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Agenda 

• sikresiden.no 

• sikresiden.no  

– Arrangement 

– Brannvern 

• sikresiden.no   

– Vold, trusler  

– Beredskap 

• sikresiden.no 

– Enkel risikovurdering av arrangement 
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sikresiden.no 

https://www.sikresiden.no/


Arrangementer 
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Generelle krav til sikkerhet  

Risikoklasse (1-6)  
Bestemmes ut fra den virksomheten byggverket er planlagt for og de forutsetningen menneskene i byggverket har 

for å bringe seg selv til sikkerhet 

 

Brannklasse (1-4) 
Bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av bruken av 

byggverket (risikoklasse), størrelse, planløsning, brannenergi mv. 

 

 Virksomhet Risikoklasse 

Garasje 1 

Kontor 2 

Laboratorium 2 

Skole 3 

Studentbolig 4 

Forsamlingslokale 5 

Messelokale 5 

Idrettshall 5 

Museum 5 

Sykehus 6 

Konsekvens* Brannklasse 

Liten 1 

Middels 2 

Stor 3 

Særlig stor 4 

* Liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt 



8 

 

 

 

sikresiden.no 

https://www.sikresiden.no/
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Teknisk brannverntiltak 
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                                Branntilløp 

HF 2001 

FYSIKK 2002 

IDRETTSBYGNINGEN 2010 

KJEMI 2011 

BIO 2011 

KR. AUGUSTSGT. 2015 

UB 2015 

TF 2015 

(papir brant på 

kjøkken) 

KAPELLET 2016 

GAUSTAD 2016 

GAUSTAD 2017 



11 

(Film: brannutvikling) 
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sikresiden.no 

https://www.sikresiden.no/
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Hva kan gå galt? 
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Risikovurdering 

 

 
Med risiko menes sannsynligheten for 

og konsekvensen av at noe uønsket 

skal hende eller utvikle seg 

Tre enkle spørsmål er kjernen i 

risikovurderingen: 

1. Hva kan gå galt? 

2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 

3. Hva kan vi gjøre for å redusere 

konsekvensene dersom det skjer? 



Bow-Tie modellen 

Årsak 

Konsekvens 
Barriere 

Hva frykter du 

kan skje? 

Uønsket  

hendelse 

Hva kan du gjøre 

for å unngå at det 

skjer? 

Hva gjør du 

om det skjer? 

Hva er 

konsekvensen  

om det skjer? 

Hva er årsaker 

til at det skjer? 



Bow-Tie modellen 

Lynnedslag 

Personskade 
Opplæring 

 BRANN 

Påtenning 

Kortslutning 

Feil bruk  

Pyroteknikk ute av kontroll 

Rutiner 

Brannrunde 

Personell 
Ødelagt utstyr 

Avbrutt arrangement 

Evakuere 

Slokke 

Varsle 
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sikresiden.no 

https://www.sikresiden.no/
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• Inne (1. etg. og u.etg.) 

• Kveld/natt 

• Alkoholservering 

• Mange nye studenter 

• 200+ deltagere 

CASE 
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Momentliste 
• Brann 

• Reduserte/blokkerte rømningsveier 

• Hærverk 

• Vold mot personer, anslag 

• Trusler mot ansatte, studenter, besøkende eller eiendom 

• Redusert rømningskapasitet ved behov for evakuering 

• Tyveri, ulovlig salg 

• Trengsel ved inngang, stands, utsalg 

• Trengsel ved scene/oppvisningssted 

• Ulykke eller akutt sykdom 

• Uønsket (falsk) brannalarm med påfølgende evakuering 

• Vanskelig adkomst for nødetater (ute og inne) 

• Værforhold som påvirker arrangementet 

• Savnet person/barn 

• For mange personer i lokalet ved behov for evakuering 

• Svikt i/bortfall av strømforsyning 

• Svikt i/bortfall av vann- og avløp 

• Svikt i/bortfall av brannalarmanlegg/sprinkleranlegg 

• Svikt i/bortfall av IKT 

• Svikt i midlertidige konstruksjoner 

• Ulykke med farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt 

stoff)  
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Kjøreplan 
KL: TEMA: Hvem: 

(forberedelse) Ta med presentasjoner, analyseskjema og momentliste. Må være nettilgang. 

13:00-13:05 Kort presentasjon samt agenda Kenneth & 

Trond 

13:05-13:10 Kort overordnet presentasjon av sikresiden.no 

 

Kenneth 

13:10-13:35 Presentasjon sikresiden.no - «Arrangement». 

Vekt på roller, rutiner, opplæring, tekniske tiltak rettet mot brann 

Trond 

13:35-14:00 Presentasjon sikresiden.no  

Vekt på utagering, trusler, stalking, overgrep, VAS, nødetater 

Kenneth 

14:00-14:05 Pause – laste ned «sikresiden.no»  Kenneth 

14:05-15:00 

 

 

 

14:20-14:40 

14:40-14:55 

14:55-15:00 

Risikovurdering 

• Presenterer metode og skjema fra sikresiden.no 

• Dele inn i grupper 

• Presentere «analyseobjekt» 

• Gruppene gjennomfører en enkelt risikovurdering  

• Oppsummering i plenum, vekt på forebyggende og skadebegrensende tiltak 

• Avslutning og oppsummering av WS 

Trond & 

Kenneth 
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«Station club fire» 

https://www.youtube.com/watch?v=9e_19dUezCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9e_19dUezCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9e_19dUezCQ
https://www.youtube.com/watch?v=9e_19dUezCQ

