
 

 

 
 
 
       ADRESSE: Parkveien 1 – Studentsenteret   Område 2 – bygg 243 

BRANNINSTRUKSJONER 
 
 
Enhver som oppdager en brann skal: 

• Prøve å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr 
• Varsle andre i bygget 
• Varsle brannvesenet på telefon 110 

 
 
 
Evakuering av bygget:  

• Forlat bygget straks alarmen går. 
• Lukk alle dører og vinduer slik at brann og røyk sprer 

seg minst mulig. 
• Bruk nærmeste rømningsvei. Bruk ikke heis. 
• Sørg for at dine besøkende også blir evakuert. 
• Adlyd meldinger fra plassansvarlig - brann. 
• Ingen skal gå inn i bygningen igjen uten tillatelse fra 

bruker representant brann, politi eller brannvesenet. 
 
 
 
 

SAMLEPLASS: G. Johannessens plass 
 

POLITI 112 AMBULANSE 113 
 

 
ROMINFORMASJON 

 
 

• Rom nr 301.08H3. Auditorium, ”Egget” 

• Kapasitet: 270 personer 

• Rommet skal inneholde 270 bord / 270 stoler 

 

Møblene skal ikke fjernes! 

Vær vennlig å forlate rommet i den 

stand du ønsker å finne det! 

Husk å slukke lyset og lukke vinduene! 
 

• Avvik og mangler meldes til: http://uv-rom.uib.no/ 

• Akutte avvik meldes på telefon: 55 58 91 87 

• Vaktselskap (vekter): 55 58 80 81 

 

Eiendomsavdelingen har tilsyn i rommet en gang pr uke. 

FIRE INSTRUCTIONS 
 
 
Anyone who discovers a fire should: 

• Try to put out the fire with the fire extinguishing 
equipment available 

• Alert other people in the building 
• Call the fire brigade on telephone number 110 

 
 
Evacuate the building:  

• Leave the building immediately when you hear the 
alarm. 

• Close all doors and windows to minimalize the 
spread of flames and smoke. 

• Use the nearest emergency exit. Do not use the lift. 
• Make sure that your visitors, if any, also leave the 

building. 
• Follow the instructions given by the person who is in 

charge of fire safety in your area. 
• Do not re-enter the building unless you have 

received permission to do so from the head of fire 
safety for your building, the police or the fire brigade. 

 
ASSEMBLY POINT: Georg Johannessens plass 

 
POLICE 112 MEDICAL EMERGENCY 113 

  
 


