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Vi har tidligere skrevet om evaku-
eringsambåndet Evacuaid som er 
det første i sitt slag i verden. Nå har 
Evacuaid blitt verdenslansert, og er 
blitt møtt med stor interesse over alt.

- Evacuaid er nå representert på 
samtlige kontinenter og er solgt til 
20 land, og vi får stadig henvendelser 
fra bedrifter i nye land. Evacuaid kan 
brukes i enhver nødsituasjon. Den 
har kraftig batterikapasitet, og kan 
lyse i 15 timer i nødmodus. Den er 
også enkel å bruke, og den skal den 
være, sier Morten Efraimsen Ander-
sen som er gründer og styreleder 
i Evacuaid AS. Blant annet har de 
merket stor interesse fra land som er 
plaget av jordskjelv.

I samarbeid med BSP AS er Eva-
cuaid nå med i en evakueringspakke 
som skal gjøre evakuering ut av en 
brennende bygning både sikrere og 
mer effektivt. Evacuaid kan både 
brukes til å tilkalle oppmerksomhet 

dersom man skal lede folk ut av byg-
ningen, trenger hjelp selv eller har 
behov for å lede oppmerksomheten 
mot andre som trenger hjelp. 

Den nye evakueringspakken som 
selges igjennom BSP AS består av en 
støvtett koffert som skal monteres på 
en hensiktsmessig plass på veggen i 
forhold til evakuering ut av bygningen 
i en nødsituasjon. Kofferten fi nnes i 
to eksemplarer.

- En er tiltenkt brannvernlederen 
i bedriften og den andre den som er 
etasjeansvarlig, sier René Depuis 
som er produktutvikler i BSP AS. 

Inni kofferten fi nnes en Evacuaid-
lykt, en fl uoriserende rød refl eksvest, 
fl øyte, notatblokk som man kan 
skrive på selv om vannet skulle fosse 
ned fra sprinkleranlegget i taket, 
en tømmerblyant, nøkkelholdere 
for nøkler til ulike dører i bedriften, 
selvklebende plastcover for monte-
ring av branninstrukser/etasjepla-

ner på veggen i bedriften. I tillegg 
inneholder brannvernlederkofferten 
selv klebende plastcover tiltenkt 
branntekniske tegninger av bygget 
som man skal levere til brannvesenet 
når de kommer. Tegningene samles 
på en nøkkelring, slik at de holdes 
samlet. 

Kofferten er utviklet med blant 
 annet innspill fra Geert Olsen og Tore 
Johansson hos Spydeberg og Hobøl 
brannvesen.

Basert på erfaring

- Jeg har hatt mange møter med 
folk som ofte har kommet frem til en 
brann, og spurt dem hva de trenger 
for å få folk raskt ut og for å kunne 
gjøre en effektiv innsats i en brann-
situasjon, sier Depuis. Og kofferten 
er et resultat av disse innspillene.

Han anbefaler folk å “fl ytte inn” 
i refl eksvesten med de tingene de 
trenger i en nødsituasjon.

- Dermed går det raskere å komme 
i posisjon både under en øvelse 
og i en reell nødsituasjon. Utstyret 
er laget for å øve med, og man vil 
håndtere en nødsituasjon mye bedre 
om man har øvd i forkant. Batteri-
ene i Evacuaid klarer fi nt øvelser, så 
lenge de blir byttet annethvert år, 
sier Depuis. 

Kofferten leveres også med 10 ek-
stra plomber, slik at man skal være 
sikker på at innholdet ikke er rørt 
siden øvelsen. 

Evacuaid med i ny 
EVAKUERINGSPAKKE 
for brannvernledere

Evacuaidlykten.

Evakueringspakken med to Evacuaidlykter på 
plass.

Et nytt hjelpemiddel i form av en evakueringskoffert er kommet 

på markedet. I kofferten fi nnes en rekke smarte løsninger for en 

rask og mer effektiv evakuering ut av en brennende bygning.
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