BERGENSAVISEN ONSDAG 13. MARS 2013

6|

| NYHET |

Fikk bombetrussel: Øyrane torg brukte 40 minutter på å evakuere til riktig sted

SKAL BLI BEDRE PÅ
Å TAKLE TRUSLER
Øyrane torg brukte
lang tid på å få de
evakuerte langt nok
bort etter bombetrussel. Nå skal de
få eksperthjelp.
ARNA
Solfrid Torvund Langeland
solfrid.langeland@ba.no
– Usikkerheten rundt alvorligheten gjorde at det først bare ble evakuert like rundt bygget, vi brukte
for lang tid for å få alle ut av området, innrømmer senterleder ved
Øyrane Torg, Torodd Iversen.
Onsdag forrige uke gikk bombealarmen ved Øyrane torg. Det
tok 40 minutter før de evakuerte
var utenfor senterområdet.

Får eksperthjelp
Evakueringen fra bygget skjedde
ved at brannalarmen gikk. Det
skal bare ha tatt noen minutter
å evakuere bygget, men etter det
skal ansatte og kunder vært spredt
rundt store deler av parkeringsplassen som omgir kjøpesenteret.
– Vi kom oss kjapt ut av bygget,
men det var en intens og krevende situasjon. Informasjonen var
nok ikke helt tilstrekkelig, sier
Iversen.
Han påpeker at videre evaluering av situasjonen skjedde i samarbeid med politiet. Først 40 minutter etter at alarmen gikk, var
alle kunder og ansatte evakuert
opp til veien. Innsatsleder i politiet har uttalt til avisen Bygdanytt
at evakueringen var treg på grunn
av mannskapsmangel.
Senteret skal etablere egne evakueringspunkter rundt senterområdet som folk vil bli fulgt til. I
tillegg blir det hyret inn eksperter
for å gjennomgå beredskapsplanene.

– Viktig med rutiner
Sartor Storsenter er en av de største sentrene i distriktet. De tar
også beredskapsplaner i forbindelse med brann og andre uøn-

EVAKUERINGSSTOL: To som befant seg på senteret da bombealarmen gikk ble fraktet ut i en såkalt evakueringsstol. Den fungerer
godt for folk i rullestol, og Torodd Iversen vurderer å skaffe seg flere.
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skede hendelser på alvor.
– Vi øver på dette en til to ganger i året, forteller senterleder
Thomas Skålnes, og tilføyer at
rutinene blant annet går ut på at
den som mottar en trussel må notere nøye hva som blir sagt i samtalen, om det blir brukt en spesiell dialekt eller lignende.
– Deretter varsles politiet og
så vekterne. De varsler videre til
driftssjef og lederen. Det er vekterne som avgjør om senteret skal
evakueres eller ikke. Ved bombetrussel må man i tillegg be folk
trekke bort fra senteret.
Skålnes sier at de nå også vil
opprette kontakt med lokaler i
området der folk kan oppholde
seg ved en evakueringssituasjon.

Det å evakuere
selve bygget tar
bare noen minutter.
Men vi brukte for
lang tid på å komme
ut av området.
TORODD IVERSEN, SENTERLEDER
ØYRANE TORG

GODT FORBEREDT: Thomas Skålnes ved Sartor Storsenter mener
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de er godt forberedt ved bombealarm.

Full seier på bursdagen
Lönne må betale saksomkostningene til konkurrenten Karsten Moholt AS etter at de trakk ankesaken.
– Fantastisk!
BERGEN

LETTET: Linn Cecilie Moholt føler seg helt renvasket etter kjennelARKIVFOTO: BA
sen fra Gulating lagmannsrett.

Stian Espeland
Linda Nilsen
nyhet@ba.no
Det sier Linn Cecilie Moholt, ad-

ministrerende direktør i Karsten
Moholt AS, til BA.
Lönne og Moholt er konkurrenter innenfor reparasjon og
vedlikehold av elektromotorer og
generatorer. I fjor høst beskyldte
Lönne Moholt for å rettsstridig å
ha forsøkt å overta Lönnes virksomhet i Moss og å prøve å rekruttere Lönnes ansatte. Bakgrunnen
var en rekke hendelser i tidsrommet mai – august 2012, som blant
annet skulle ha involvert en utro
tjener. Bergen tingrett ga Lönne
fullt medhold. Karsten Moholt AS

anket saken til lagmannsretten. I
februar trakk Lönne sine krav. Nå
må altså Lönne betale Moholts
saksomkostninger på 838 000
kroner, og tingrettens kjennelse
oppheves.
– Dette er en helt fantastisk
beskjed å få. Saken har vært en
meget stor påkjenning for meg
personlig, for bedriften og for
mine medarbeidere. Endelig kan
vi igjen ha full fokus på driften av
selskapet. Jeg unner ingen å bli
utsatt for en slik skittentøyvask
som dette, sier Moholt til BA.

