Bergen Matfestival 2017
Beredskapsplan
«Brann- og eksplosjonsvern er arrangørens ansvar. Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en
meldeplikt til brannmyndighetene. Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger
og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet
(brannvesenet), dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt
ikke benyttes til denne type arrangementer.»
Vi arrangerer på ett dedikert område hvor slike arrangementer foregår.
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Sikkerhets- og beredskapsplan for Bergen Matfestival 2017
1.1

Innledning

Bergen Matfestival er en årlig begivenhet i Bergen som trekker mange mennesker fra Bergen og
omegn til sentrum. Som i 2016 blir festivalen arrangert på Koengen. Koengen er et stort og åpent
område med mange rømningsveier i alle retninger. Det er inngjerdet og således enkelt å
kontrollere i forhold til publikumstetthet. Således er området svært godt egnet til denne typen
arrangement i forhold til risiko- og sikkerhetsaspekter.
Bergen Matfestival har tidligere år vært arrangert på Bryggen. Både sannsynlighet for og
konsekvens ved, ikke ønskede hendelser er betydelig redusert ved at festivalen i 2017 vil foregå
på Koengen. Denne planen skal nyttes under arrangementet som foregår i tidsrommet 1-3
september 2017. Planen bygger på Veileder for sikkerhet ved store arrangementer utgitt av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no).
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Formål, målgruppe og hjemmel

Dette dokumentet gir retningslinjer for aksjoner som må tas når beredskapssituasjoner oppstår,
og håndtering av disse innenfor Bergen Matfestival 2017 – heretter kalt BM 2017 – sitt
beredskaps- og bistandsområde.

2.1

Formål

Beredskapsplanen skal være et enkelt, men formålstjenlig verktøy i bekjempelse av fare og ulykker
som måtte inntreffe.
Beredskapsplan for BM 2017 skal angi retningslinjer for tiltak som skal:
- hindre at en faresituasjon utvikler seg til en ulykkeshendelse
- redusere skadevirkningene av en inntrådt ulykke som kan medføre konsekvenser for:
§ mennesker
§ miljø
§ materielle verdier
§ omdømme
Beredskapsorganisasjon ved BM 2017 skal:
§ varsle
§ bekjempe
§ redde
§ evakuere
§ normalisere
BM 2017 har organisert sin beredskap i 2 nivåer, de enkelte nivåene har generelle oppgaver som
er gjengitt i kapittel 2.
Det forutsettes at personell involvert i beredskapsorganisasjonen innehar tilstrekkelig kompetanse.
Denne manualen er bygget opp som et hjelpemiddel med klare retningslinjer og instrukser, og er
ikke en lærebok.
BM 2017 organisasjonen vil håndtere gjennomføringen av festivalen på en slik måte at helse, miljø
og sikkerhet vil ha en gjennomgående førsteprioritet i vårt arbeide med å tilrettelegge for en festival
på lag med områdets eksisterende virksomheter.

2.2

Målgruppe:

Alt personell og offentlige instanser som har definerte roller i henhold til beredskapsplanen.

2.3

Hjemmel:

«Veileder for sikkerhet og beredskap ved store arrangementer» - Direktoratet for
samfunnsikkerehet og beredskap, HR 2187, ISBN 978-82-7768-236-5, aug. 2010.
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Organisasjon og ansvar
3.1

Ansvarlig arrangør

Hovedansvarlige for Bergen Matfestival 2017 er:
Daglig leder,
arrangør Matarena
Prosjektleder/ festivalsjef

Alexandra K. Angell

909 77 447

Ingerid Wembstad

994 03 999

HMS – ansvarlig

Ingerid Wembstad

994 03 999

Ass. HMS ansvarlig

Konrad Grindeland, SEM

992 39 712

Koordinering frivillige

Daniel Landhaug

979 50 941

Områdeansvarlig

Ingerid Wembstad

994 03 999

HMS ansvar vil bli ivaretatt i det ansvarsområdet og tidsrom festivalen pågår med hjelp av
organisasjonens egne ansvarlige og frivillige festivalverter samt tilstrekkelige autoriserte vakter iht.
Forskrift om vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsforskriften) jornalnr. 2011-0222. vedtatt 2.4-2012.
Beredskapsorganisasjon for BM 2017, ligger på operasjonelt nivå der eventuelle hendelser vil
oppstå og ivaretas av BM 2017. BM 2017 er hovedansvarlige som er på jobb.
HMS-ansvarlig vil fungere som kontaktledd for varsling av hendelser til- og henvendelser fra
Offentlig Beredskapsorganisasjoner.
BM 2017 tar hånd om informasjonsbehovet internt og eksternt, og ivaretar generell
mediehåndtering og personalomsorg.
Offentlig Beredskapsorganisasjon, heretter kalt OB, bidrar med støtte innenfor eventuelle
hendelser som ligger utenfor BM 2017 sitt ansvarsområde samt støtte til krisekommunikasjon og
mediehåndtering. Offentlige instanser som politi, brannvesen og sykehus etablerer OB ved behov.
Beredskapsoppgavene skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen og så nær skadestedet
som mulig.

3.2

Ansvarsområdet

Bergen Matfestival er øverst ansvarlig for sikkerheten under matfestivalen.
BM 2017 har ansvar for festivalområdet på matfestivalen. BM 2017 vil likevel melde fra om
hendelser i dette området til OB dersom det er mulig.

3.3

Ansvarstidsrom

Ansvarstidsrom gjelder for alle arealer av festivalområdet for det tidsrommet Bergen Matfestival
har åpent (se pkt. 3.2).
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Arrangementsbeskrivelse
4.1

Tidspunkt og festivalområde

BM 2017 benytter Koengen som festivalområde. Festivalens varighet: fra 1.9. – 3.9. 2017.

4.2

Kart over festivalområdet

4.3

Områder på festivalen

Publikumsareale - kapasitet ca. 10000 personer
Innslipp og utslipp
Nødutganger og
oppsamling
Sikkerhet
Åpningsperiode

Gjennom hovedinngang til Koengen portrom
+ Øvre Dreggen
Nødutgang er merkt av på kart over Koengen
(se kart)
Ansvarliggruppen og autoriserte vakter vil ha
kommunikasjonsutstyr til enhver tid.

Utslipp igjennom samme port

Arrangementet er åpent fra kl.
12-19 fredag
01.09. 2017
10-19 på lørdag 02.09. 2017
10-17 på søndag 03.09. 2017

Fredag fra 19-23 er det kun åpent
for Unescomiddag i restaurantteltet.

Vaktene vil vise til nødutgang
ved eventuell hendelse

Lørdag fra 19-23: kun åpent for
utstillermiddag i restaurantteltet.

Frivilligområde/backstage - kapasitet ca. 100 personer
Inngang

Samme inngang

Nødutganger og
oppsamling

Gjennom nødutganger og videre ut sammen
med publikum

Sikkerhet

Festivalverter, autoriserte vakter og ansvarlig
personell vil ha kommunikasjonsutstyr til
enhver tid (mobiler)

Åpningsperiode

Samme tider, men utstiller sammenkomst er
lørdag 2.9. kl 19-23.

4.3.1
Nei.

Andre områder

De frivillige har samme
møteplasser som publikum

5.0 Skisse over festivalområde
Viser rømningsveier og brannslanger. Slukningsutstyr blir satt ut der hvor det er åpen ild eller risiko
for branntilløp.

Definerte fare og ulykkessituasjoner
Generelt vil gode rutiner for kildesortering, rydding og renhold være viktig å ta hensyn til i
forhold til helse og miljø.

4.0

HMS generelt

Fokus
Publikum/utstillere

Helse
Klemfare

Miljø
Hærverk

Sikkerhet
Fyll, trengsel i
festivalområdet

Besvimelse/kollaps
Usikre gjenstander
Overdose
Brann
Fyll og overstadig
beruselse

Voldelig oppførsel
Bombe/terrortrussel

Personell

Klemfare

Salgsbodtyveri
Truende og voldelige gjester
Brann
Bombe/ terrortrussel
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Preventive barrierer (etablerte tiltak)

Definerte fare og
ulykkessituasjoner

Preventive barrierer

Klemfare (ved innslipp/evakuering)

Køsystem med sluser, adgangskontroll, vakter med
samband

Besvimelse/ kollaps

Ha vann tilgjengelig for publikum

Overdose

Erfarne vakter i innslipp som kan luke ut potensielle
langere og brukere av narkotiske stoffer. Tilstrekkelig
med festivalverter ute blant publikum som varsler om
eventuelle situasjoner

Fyll, trengsel

Erfarne vakter i innslipp som kan luke ut potensielle
personer som «er ute etter bråk». Tilstrekkelig med
festivalverter ute blant publikum som varsler om
eventuelle situasjoner

Usikre gjenstander

Festivalverter påser at ikke farlige gjenstander og/eller
utstyr blir plassert i områder som gjør at de utgjør en
HMS-risiko

Brann

Manuelle og faste brannbekjempelsesutstyr merket og
lett tilgjengelig

Salgsbodtyveri

Ha et så kontantløst system som mulig, ha flere vakter
på kassene

Truende og voldelige gjester

Erfarne vakter i innslipp som kan luke ut potensielle
truende og voldelige gjester. Tilstrekkelig med
festivalverter ute blant publikum som varsler om
eventuelle situasjoner

Faresituasjoner med hensyn til
utstillere og utstyr backstage/lager.

Godt vakthold og oppsyn med utstillere og utstyr
backstage/ lager

Bombetrussel

Være forberedt på evakuering av området
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Beredskapsplan

Beredskapsplanen omfatter Konsekvensreduserende barrierer dersom en uønsket hendelse skulle
oppstå. Forebyggende tiltak er omhandlet i kapittel 6.
Formålet med beredskapsplanen er å beskrive ansvarsforhold, samt sikre effektiv organisering og
innsats i forbindelse med en eventuell beredskapssituasjon under BM 2017..
Dokumentet er særlig utarbeidet med tanke på publikum, medarbeideres og andre involvertes
personrisiko og sikkerhet.
Målgruppen er Beredskapsorganisasjonen Bergen Matfestival 2017 og Offentlig
Beredskapsorganisasjon (OB).
Ved en eventuell hendelse skal konsekvensreduserende barrierer bidra til at hendelsen ikke
eskalerer i omfang og utvikler seg til en hendelse med stor konsekvens.

Tjenestegjørende vaktleder skal ved mottak av melding om en hendelse avklare omfanget og
iverksette nødvendige tiltak. Vaktleder betjener og leder oppgavene knyttet til BM 2017 under hele
aksjonen. Vaktleder (Skjold Vekterservice) tilkaller støtte og gjennomfører varsling i henhold til
matrise.

6.1
6.1.1

GENERELLT FOR BERGEN MATFESTIVAL 2017 - ALLE OMRÅDER
HMS for publikum

Helse: Besvimelse/overstadig beruselse/kollaps (varme/dehydrering/promille)
Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Varsle og holde HMS og vaktleder
orientert om situasjonen. Kontakte
Røde Kors personell på stedet.

Trekke ut personer fra mengden til
et på forhånd definert egnet område.
Begynn å kjøle ned og hydrere (gi
vann) til person fram til
helsepersonell ankommer.

Veilede gjester
under evakuering ut
av festivalområdet til
oppsamlingsplass.

Varsle offentlig beredskaps
organisasjon dersom situasjon
ikke lar seg løse internt.

Tilkalle ambulanse og orientere om
situasjonen. Sende flere verter til
hendelsesstedet for assistanse,
Ved krise stanses festivalaktiviteter
og skjenking til kontroll gjenopptatt,
gi orientering fra scenen om
situasjonen.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
konsert området
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Normalisering

OB

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Normalisering

Helse: Overdose

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Varsling
Varsle og holde HMS ansvarlig og
vaktleder orientert om situasjonen.

Forsøke å isolere personen og gi
førstehjelp hvis mulig. Observere
personen og gjøre sitt beste for å
innhente informasjon om hva
vedkomne har fått i seg.

Varsle politi og helsevesen
umiddelbart.
Varsle Røde Kors på stedet.

Sende flere verter og vakter for å
avhjelpe situasjonen og få brakt
personen til profesjonell hjelp
umiddelbart. All nødvendig
førstehjelp må gis til slik hjelp
ankommer. Festivalen og skjenking
stoppes dersom situasjonen krever
dette.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
konsert området
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Festivalområdet
frigis og
festival/skjenking
gjenopptas hvis
mulig.

OB

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Politi og Helsevesen overtar videre
behandling og oppfølging av
personen.

Konsertområdet
evakueres dersom
Offentlig
beredskapsorganisasjon krever
dette.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigir
festivalområdet til
videre arrangement.

Sikkerhet: Sikkerhet på området (fyll, slagsmål, truende gjester)
Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Normalisering

Varsle vaktleder og holde
Festivalsjef orientert om
situasjonen.

Holde person(er) under oppsikt til
vakter ankommer og tar over
situasjonen. Sjekker om andre
personer er berørt og varsler om
dette.

Varsle offentlig beredskaps
organisasjon dersom situasjon
ikke lar seg løse internt.

Sette inn flere vakter hvis nødvendig
for å redusere risikopotensialet.
Ved krise stanses festival og
skjenking, publikum oppfordres til å
holde seg rolig til kontroll er
gjenopprettet.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Normalisering

OB

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Sikkerhet: Brann

FestivalVerter

Ansvar

Varsling
Varsle og holde HMS ansvarlig
og vaktleder orientert om
situasjonen.

Åpne nødutganger.
Forsøke å slukke branntilløp med
utplassert brannbekjempelsesmidler,
men med fokus på egensikkerhet,
Hvis mulig: få oversikt over
eventuelle skadde personer.

OB

BM 2017

HMS-ansvarlig ringer
Brannvesen og har ansvaret for
kontakt med Brannvesen, Politi,
Helsevesen

6.1.2

Stanse festivalen. Gi ordre til alt
personell om å forlate
festivalområdet.
Sette inn flere verter og vakter til å
hjelpe til med evakuering av
publikum og artister. Med tanke på
egensikkerhet, hjelp til med
bekjempelse av branntilløpet.
Få oversikt over eventuelle skadde
personer og skadeomfang.
Om mulig gi orientering fra scenen
om situasjonen.
HMS-ansvarlig møter ved
hovedinngang og registrerer
tømming av området og avleverer
muntlig rapport festivalsjef.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigir
festivalområdet til
videre arrangement.

HMS for personell

Helse: Klemfare (ved evakuering)
6.1.3

OB

BM 2017

Festival
verter

Ansvar

Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Varsle og holde HMS ansvarlig og
vaktleder orientert om situasjonen.

Trekke seg ut av situasjonen med
tanke på egensikkerhet. Oppfordre
publikum til å trekke i motsatt retning
av område med klemfare.

Varsle offentlig beredskaps
organisasjon dersom situasjon
ikke lar seg løse internt.
Varsle Røde Kors på stedet.

Sette inn flere verter og vakter for å
redusere trykk. Ved krise stanses
festivalen, publikum oppfordres til å
trekke vekk til presset avtar og
kontroll gjenoppstår.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Dersom situasjonen
tilsier det kan
festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Normalisering

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigir
festivalområdet til
videre arrangement.

Sikkerhet: Salgsbodtyveri

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Varsle og holde festivalsjef og
vaktleder orientert om situasjonen.

Med tanke på egensikkerhet, trekke
seg tilbake, observer og registrer.

Umiddelbart sende vakter til
stedet. Varsle politi.

Med tanke på egen sikkerhet:
identifiser og isoler person for
overlevering til Offentlig
beredskapsorganisasjon, Politi.
Register vitner til hendelsen hvis
mulig.

OB

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Politi overtar beredskapssituasjonen.

Evakuering

Festivalområdet
evakueres dersom
situasjonen tilsier
dette.

Normalisering

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigir
festivalområdet til
videre arrangement.

Sikkerhet: Usikre gjenstander på publikumsområdet (telt/mobile barer, etc.)

OB

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Normalisering

Varsle festivalsjef og HMSansvarlig om situasjonen.

Om mulig umiddelbart sikre
gjenstander. Dersom dette ikke er
mulig, forsøk å isolere området rundt
gjenstanden(e).

Varsle offentlig beredskaps
organisasjon dersom situasjonen
ikke kan løses lokalt.

Sende tekniker eller annet kvalifisert
personell til situasjonen.
Stanse festivalen dersom
situasjonen tilsier dette og evakuere
publikum og/eller utstillere til
situasjonen er normalisert.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Festivalen
gjenopptas hvis
mulig.

Offentlig beredskapsorganisasjon
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen påkrever dette.

Festivalområdet
evakueres, dersom
hendelsen påkrever
dette, til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigir
festivalområdet til
videre arrangement.

Sikkerhet: Usikre gjenstander med hensyn til utstillere og utstyr (backstage/lager):

Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Varsle festivalsjef om situasjonen.

Om mulig umiddelbart sikre
gjenstander. Dersom dette ikke er
mulig, forsøk å isolere området rundt
gjenstanden(e).

Varsle HMS-ansvarlig
Varsle offentlig beredskaps
organisasjon dersom situasjonen
ikke kan løses lokalt-

Sende kvalifisert personell til
situasjonen.
Stanse festivalen dersom
situasjonen tilsier dette og evakuere
publikum og/eller utstillere til
situasjonen er normalisert.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Festivalen
gjenopptas hvis
mulig.

Festivalområdet evakueres, dersom
hendelsen påkrever dette, til
normaltilstand gjenopptas.

Festivalområdet
evakueres, dersom
hendelsen påkrever
dette, til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

Evakuering

Normalisering

OB

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Evakuering

Normalisering

Sikkerhet: Brann (backstage/lager)

BM 2017

Festivalverter

Ansvar

Varsling

Konsekvensreduserende barrierer

Varsle og holde festivalsjef
orientert om situasjonen.

Åpne nødutganger.
Forsøke å slukke branntilløp med
utplassert brannbekjempelsesmidler,
men med fokus på egensikkerhet,
Hvis mulig: få oversikt over
eventuelle skadde personer.

HMS-ansvarlig ringer Brannvesen
og har ansvaret for kontakt med
Brannvesen, Politi, Helsevesen

Stanse festivalen. Gi ordre til alt
personell om å forlate
festivalområdet.
Sette inn flere verter og vakter til å
hjelpe til med evakuering av
publikum og artister. Med tanke på
egensikkerhet, hjelp til med
bekjempelse av branntilløpet.
Få oversikt over eventuelle skadde
personer og skadeomfang.
Om mulig gi orientering fra scenen
om situasjonen.
HMS-ansvarlig møter ved branntavle
og registrerer tømming av huset og
avleverer muntlig rapport festivalsjef.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

OB

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

Sikkerhet: Bombe/terrortrussel

Konsekvensreduserende barrierer

Evakuering

Åpne nødutganger.
Forsøke å slukke branntilløp med
utplassert brannbekjempelsesmidler,
men med fokus på egensikkerhet,
Hvis mulig: få oversikt over
eventuelle skadde personer.

HMS-ansvarlig ringer Brannvesen
og har ansvaret for kontakt med
Brannvesen, Politi, Helsevesen

Stanse festivalen. Gi ordre til alt
personell om å forlate
festivalområdet.
Sette inn flere verter og vakter til å
hjelpe til med evakuering av
publikum og artister. Med tanke på
egensikkerhet, hjelp til med
bekjempelse av branntilløpet.
Få oversikt over eventuelle skadde
personer og skadeomfang.
Om mulig gi orientering fra scenen
om situasjonen.
HMS-ansvarlig møter ved branntavle
og registrerer tømming av området
og avleverer muntlig rapport
festivalsjef.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Brannvesen, Politi og Helsevesen
overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Festivalområdet
evakueres til
normaltilstand
gjenopptas.

Festivalverter

Varsle og holde festivalsjef
orientert om situasjonen.

BM 2017

Varsling

OB

Ansvar

Normalisering

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

Miljø: Hærverk

Festivalverter

Ansvar

Varsling
Varsle og holde hovedansvarlig
orientert om situasjonen.

Konsekvensreduserende barrierer
Holde person(er) under oppsikt til
vakter ankommer og tar over
situasjonen. Sjekker om andre
personer er berørt og varsler om
dette. Fokus på egensikkerhet som
1. prioritet

Evakuering

Normalisering

BM 2017
OB

HMS ansvarlig varsler offentlig
beredskaps organisasjon om
situasjon

7

Umiddelbart sende vakter til
hendelsesstedet Sende flere verter
til hendelsesstedet for assistanse
dersom dette blir påkrevet
Gi orientering til publikum om
situasjonen.

Festivalen stoppes
om nødvendig til
normaltilstand
gjenopptas.

Offentlig beredskapsorganisasjon,
Politi, overtar beredskapssituasjonen
dersom hendelsen utvikler seg
utover Bergen Matfestivals
beredskapsorganisasjons ansvar og
myndighet.

Festivalområdet
evakueres, dersom
hendelsen påkrever
dette, til
normaltilstand
gjenopprettes.

Varslingstelefoner

BRANNVESEN

110

POLITI

112

AMBULANSE

113

FESTIVALSJEF - PROSJEKTLEDER

994 03 999

Dersom evakuering
har forekommet, vil
Offentlig
beredskapsorganisasjon frigi
festivalområdet til
videre arrangement.

