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 BRANNINSTRUKS FOR LEIETAKERE I SALEN  
MOLDE KULTURSKOLE  
 
Forebyggende tiltak  
 
Alle leietakere skal ha en person som er ansvarlig for at denne branninstruksen følges. Personen må 
normalt være tilstede under hele leieforholdet og skal på forhånd ha blitt gjort oppmerksom på:  
• • Rømningsveier og nødutganger i Salen  

• • Brannslukningsutstyr og bruken av dette  

• • Grunnleggende kjennskap til displayet på brannvarslingsanlegget  
 
Den ansvarlige personen har ansvar for at antall personer i Salen + backstage/lager ikke overstiger 
280. Ved forventet stor publikumstilstrømning, bør leietaker sørge for brannvakt plassert ved begge 
inngangsdørene til Salen. Disse må være kjent med rømningsveiene (leietaker har ansvar for dette).  
Brann / brannalarm - Redde – Varsle – Slukke  
Hvis det oppdages brann eller hvis brannalarmen blir utløst, gjelder huskeregelen: Redde – Varsle – 
Slukke. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og er noe man må vurdere 
der og da.  
 
Redde  
• Alle skal forlate bygningen ved brann / brannalarm. Gi assistanse til dem som trenger det.  

• Kontrollér at både selve Salen og tilstøtende rom (backstage, garderobe, lager) er tomt.  

• Samlingssted etter at man har forlatt bygningen er på parkeringsplassen nord for skolen (ved 
Kirkebakken).  

• Heisen må ikke brukes ved evakuering.  
 
Varsle  
• Varsle brann internt via manuell brannmelder hvis ikke alarmen allerede er utløst.  

• Sjekk evt. beskjeder på display på brannvarslingsanlegget hvis du ikke umiddelbart oppdager hvor 
brannalarmen er utløst. Tenk samtidig egen og andres sikkerhet.  
 
Slukke  
• Hvis mulig, forsøk å slukke brannen. Tenk egen sikkerhet først. Husk at røyk kan være giftig.  

• Husk å lukke dører. Ikke lås.  
 
Skolen har automatisk brannvarsling til Brannvesenet. Brannvesenet vil normalt ha 
’hovedangrepsvei’ fra østsiden av bygget (parkeringsplassen mot Fridtjof Nansens gt.). Ta imot og 
orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom du frykter at noen 
mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset.  
 
Molde, 21.11.2017  
 
Ingvild Aas  
rektor 

mailto:kulturskolen@molde.kommune.no

