
ARBEIDSBESKRIVELSE FOR VAKT PÅ STEINVIKHOLM 2015 
 
Tidsrom  Døgnkontinuerlig vakt fra 22. juli til 15. august i henhold til utarbeidet 

vaktplan. 
 
Vaktskiftet Ved vaktskiftet møter påtroppende og avtroppende vakt opp på trappa til det 

røde huset (sminkehuset) på Steinvikholm for overlevering av nøkler og 
eventuell tilleggsinformasjon. Inspisienten ønsker å treffe nattevaktene alle 
de kveldene det er forestilling.  

 
Nøkler Nøkler overtas fra avgående vakt, eller representant fra Opera Trøndelag når 

Remyra IL ikke har hatt vaktholdet. Etter vakta skal nøklene overleveres til 
neste vakt, eventuelt til operaens representant de dagene operaen skal 
overta. VAKTEN SKAL IKKE FORLATE OMRÅDET UTEN AT NESTE VAKT ELLER 
OPERAENS REPRESENTANT HAR KOMMET, OG NØKLENE ER OVERLEVERT! 

 Hvis neste vakt ikke har kommet, ring Rune eller den neste vakta direkte, 
eventuelt plassjef Brit, inspisient Wenche eller Rune dersom det er operaens 
egne folk som ikke har kommet.  

 
Sikkerhetsinstruks Nattevaktene bes å gjøre seg kjent med Brann- og sikkerhetsinstruksen når 

de kommer på vakt. Instruksene er oppslått på inngangsdøra til sminkehuset. 
Brannslukkingsapparat er satt ut på området som beskrevet i branninstruks. 
VAKTENE STARTER MED Å LOKALISERE BRANNSLUKKINGSAPPARATENE. 

 
Brannvakt Det blir brukt åpen ild og bål i forestillingen. Senest en time etter prøver og 

forestilling skal nattevaktene gå en runde for å påse at all åpen ild er slukket.  
 
Vaktrunde Vaktene skal observere all trafikk på holmen og rundt VIP-teltet på landsiden, 

og derigjennom hindre tyveri og hærverk på området. Inspeksjonsrunde skal 
gås jevnlig gjennom hele natten. Operaen ønsker ekstra oppmerksomhet 
rundt lyd- og lysutstyret på sceneområdet, kostymeteltet og sminkehuset. 

 
Rydding Vakten skal hver kveld gå en rydderunde på området og plukke søppel, samt 

se over søppeldunkene som er satt ut på området. Sekker som er mer enn 
halvfulle legges i container på landsiden. En vogn på området kan benyttes til 
transporten av sekkene, og nye søppelsekker og hansker ligger i sminkehuset. 

 

Toalett Det finnes toalett i naustet ved sminkehuset og bak teltet på landsiden. 
Sminkehuset kan brukes som tilholdssted av vaktene. 

 
VIKTIG: Vaktene skal ikke gripe inn eller forsøke å stanse personer som har tatt noe, eller 
forsøker å ødelegge noe på området. Vaktenes tilstedeværelse skal være nok til at tyveri 
eller hærverk ikke blir gjennomført! Hvis noe skjer, observer og ring politi og/eller plassjef. 
 
Kontaktpersoner for varsling og spørsmål: 

POLITI – 02800 / 112 
Plassjef Brit Hammer – 952 24 060 
Inspisient Wenche Aarsbog – 909 55 711 
Anne Spets – 988 69 901 
Operakontoret – 74 82 18 86 
Remyra IL’s koordinator Rune Larsen – 906 07 164 


