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Styringssystem for brannvern 

Helhetlig system basert på:   

• Rapport «Utredning av sikkerhets- og beredskapssatsningen ved UiO», 30. 

september 2014 

• «Forskrift om brannforebygging» og «Internkontrollforskriften» 

• Utkast til «System for det brannforebyggende arbeidet ved UiO» i regi av EA 

• Arbeidsmøter  

• UiOs HMS-system 

• ROS-analyser innen sikkerhet og beredskapsområdet 
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Grenseoppgang 
EA  

UiOs (eiers) ansvar for bygninger, infrastruktur og faste installasjoner er delegert til Eiendomsavdelingen. 

• Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler, byggeteknisk infrastruktur og fast utstyr  

• Formidle byggverkets gjeldende forutsetninger til bruker og samordne bruk med leietager  

• Gjennomføre tiltak ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning 

• Fasilitere evakueringsøvelser 

• Følge opp brannhendelser i samarbeid med EHMSB og enhetene 

• Sikre at driftspersonell i EA som har oppgaver ved alarmhåndtering har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter   

• Delta på tilsyn 

 

EHMSB  

UiOs overordnede premissgivende systemansvar på HMS- og brannvernområdet er delegert til Enhet for HMS og beredskap.  

• Etablere og revidere styringssystem for brannvern i tråd med gjeldende regelverk 

• Rapportere vesentlige forhold som angår det systematiske brannvernarbeidet 

• Bistå med å implementere brannvernarbeidet i fakulteter, museer, UB og studentpuber  

• Følge opp brannhendelser i samarbeid med EA og enhetene 

• Gjennomføre brannvernopplæring av nøkkelpersonell (f.eks. ledere, etasjekontakter, verneombud) 

• Gjennomføre risikovurderinger på sentralt nivå og holde oversikt over de viktigste risikoene som er identifisert 

• Knytte kontakt og følge opp relevante partnere i brannsikkerhetsarbeidet (f.eks. SiO, studentpuber) inkludert nødetater 

• Delta på og saksbehandle tilsyn 

 

Enheter (Leder) 

• Ansvar for brannvern i virksomhetens arealer, kontroll av eget brukerutstyr og installasjoner 

• Gjennomføre brannopplæring av nyansatte og sikre at ansatte deltar på regelmessige øvelser 

• Varsle EA og gjennomføre tiltak ved drifts- og bruksforhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller brannspredning 

• Oppnevne tilstrekkelig antall etasjekontakter som dekker virksomhetens arealer i samarbeid med brannvernleder i EA  

• Gjennomføre regelmessige brannrunder 

• Sikre at branninstruks ivaretar personer med nedsatts funksjonsevne og innhente bistand fra EA/EHMSB ved behov for tilpasning 

 

https://www.uio.no/om/hms/brannvern/
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Hva er nytt? 

Tydeliggjøring av: 

– integrert policy i et styringsdokument med sporbar endringslogg 

– roller, ansvar og oppgaver for leder, etasjekontakt, EA og EHMSB 

– når opplæring skal gjennomføres og hva den enkelte skal inneha av 

kompetanse og ferdigheter  

– hvor ofte den enkelte skal delta på øvelse samt hvordan øvelser 

evalueres, følges opp og dokumenteres 

– gjennomføring og oppfølging av regelmessige brannrunder 

– økt kurs og undervisingskapasitet 

– brannsikkerhet i student-puber 
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