
Effektiv rømming av Domus Nova - Det juridiske fakultet

http://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2013/effektiv-romming-av-domus-nova.html[23.10.2013 08:34:11]

Forsiden UiO Det juridiske fakultet

Universitetet i Det juridiske fakultet
Søk

English websiteFor ansatte

Forsiden Jus Forskning Livet rundt studiene Tjenester og verktøy Om fakultetet PersonerStudier

Studier

Aktuelle saker

2009

2010

Funn fra undersøkelsen som ble
sendt ut i etterkant av øvelsen

Blant de 176 som svarte var det

ca. 53% som ikke visste hvor
nærmeste rømningsvei var da
alarmen gikk

ca. 80% som opplevde det
som lett å finne nærmeste
rømningsvei

ca 75 % som oppgir å ha fått
brannverninformasjon fra UiO,
men nesten halvparten av
disse oppgir at de ikke har
lest den

Effektiv rømming av Domus Nova
- Vi er meget fornøyd med at Domus Nova lot seg rømme raskt, selv
om tiden  kan oppleves som lang for de som er i rømningsveiene.
Øvelsen viser at vi har kommet langt i arbeidet med å forbedre
brannsikkerheten i bygget, og at de nye rømningsveiene er effektive.

Slik oppsummerer brannvernrådgiver Pål Linberg brannøvelsen i Domus Nova 9.
september.

Test av nye rømningsveier

Linberg forteller at øvelsen var ”krisemaksimert”
ved at hovedtrappen i bygget var avsperret under
øvelsen, slik at studenter og ansatte måtte finne
andre rømningsveier.

- Dette gjorde vi delvis for å teste kapasiteten i
de nye rømningsveiene som er laget fra tredje
etasje og nedover, og delvis for å se om
studentene er kjent med hvor rømningsveiene
befinner seg.

Ifølge Linberg er erfaringen fra denne-, og
tidligere øvelser, at de som er i bygget instinktivt
forsøker å rømme samme vei som de kom inn.
Siden hovedtrappen var stengt tok det noe tid før
de alternative rømningsveiene ble tatt i bruk.

- Øvelsen forteller oss at det er god kapasitet i
rømningsveiene i Domus Nova selv om
hovedtrappen ikke kan brukes, sier Linberg som
fremhever at en rømningstid på syv minutter er et meget godt resultat med
utgangspunkt at det befant seg om lag 1000 personer i bygget.

Ansvar for egen sikkerhet

I etterkant av øvelsen har studentene fått muligheten til å gi tilbakemeldinger via et
spørreskjema. Av svarene fremgår det at nesten 53% ikke visste hvor nærmeste
rømningsvei var da alarmen gikk, samtidig som flere gir uttrykk for opplevd utrygghet
under rømmingen.

- Vi ikke fornøyd med at under halvparten av
studentene vet hvor nærmeste rømningsvei er
når alarmen går. Dette vil vi følge opp for å se
hva fakultetet kan gjøre, i tillegg til det vi
allerede gjør, for å sikre at studentene får god
informasjon om brannvern, sier dekan Hans
Petter Graver. Han understreker at fakultetet
har et ansvar for studentenes sikkerhet når de
er i bygningene, men at hver enkelt også har
et ansvar for å gjøre seg kjent med
rømningsveier og brannverninformasjon.

- Det er kommet inn flere gode
tilbakemeldinger fra studentene i etterkant av
øvelsen, disse vil vi bruke når vi skal finne
frem til gode tiltak som gjør at studentene er
godt forberedt når alarmen går. I en slik
sammenheng er god kunnskap med på å
skape trygghet, sier Graver og fremhever at han opplever det som betryggende at
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bygget lar seg rømme effektivt på kort tid.

Jevnlige brannøvelser

Brannvernrådgiver Linberg opplyser at det holdes jevnlige brannøvelser i alle bygg, og
at det foregår et kontinuerlig arbeid med å forbedre brannsikkerheten i bygningene og
brannvernrutinene.

I brannvernrutinene inngår blant annet de etasjeansvarliges forebyggende arbeid med
å sjekke varslings- og slokkeutstyr, og at bevegelseshemmede skal ha en individuell
rømmingsplan hvis de har fast tilhold i en bygning. Bevegelseshemmede studenter
kan ta kontakt med informasjonssenteret for å få mer informasjon hvis de ikke har fått
en slik plan..
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