
Instruks - bakkevakt: 
Ved oppmøte:
• Hjelpe ukesansvarlig med å klargjøre bakken

• Være den første til å kjøre bakken
• Hjelpe til med å sette opp sikkerhetsnett 
• Åpne og klargjøre utedoen

Hovedoppgave:
Bakkevakt skal kjøre i bakken med «vakt vest» og er ansvarlig for å påse at brukere av 
bakken oppfører seg etter følgende regler; 
• det er ikke lov å kjøre «sikk-sakk» eller «huske» i heisen
• alle brukere skal stå pent i kø og ta heisen fra bunnen

• det er ikke lov å gå på heisen midt i bakken
• alle brukere skal ta hensyn til hverandre 

• dårlig oppførsel og gjentagende uvøren/farlig kjøring, gir grunnlag for 
bortvisning

• Ved behov, hjelpe ved påstigning i heisen

På slutten av vakten:
• Hjelpe ukesansvarlig med å stenge bakken

• Hjelpe til med å fjerne sikkerhetsnett
• Etterfylle toalettpapir og hånddesinfeksjon på utedoen

Merknad:
• Bakkevakt skal ha radiokommunikasjon med heisvakt og ukesansvarlig
• Sikkerheten er det viktigste, og det skal ALLTID sitte en person i heishuset som 

følger med på heisen. Personen skal være myndig – minimum 18 år.



Ved oppmøte:
• Hjelpe ukesansvarlig med å klargjøre bakken

Hovedoppgave:
Heisvakt er ansvarlig for drift av heisen, herunder;
• Følge med på at alt går riktig for seg i køen
• Monitorere passeringer i skipassporten
• Melde over høyttaleranlegget når;

• det er uvettig kjøring i bakken
• ureglementert bruk av heisen

• Tilpasse farten på heisen ved påstigning
• Nødstans av heisen når:

• noen faller av heisen å blir liggende i heistraseen
• dersom heisen oppfører seg unormalt (eks: vaier gynger)

Merknad:
• Heisvakt skal ha radiokommunikasjon med bakkevakt og ukesansvarlig
• Sikkerheten er det viktigste, og det skal ALLTID sitte en person i heishuset som 

følger med på heisen. Personen skal være myndig – minimum 18 år.

Instruks - heisvakt: 



Ved oppmøte:
• Trakte kaffe og helle over på termokanne
• Koke opp te-vann og helle over på termokanne
• Klargjøre for steking av vafler
• Fylle opp med kioskvarer

Kjøp og salg:
• Forestå kjøp og slag i henhold til brukerveiledning

På slutten av vakten:
• Rengjør vaffeljernet (tørke av fett og fjerne rester etter røre)
• Rengjøre kaffetrakter
• Tømme og skylle termokannene
• Vaske kjøkkenbenken (OBS: overflatedesinfeksjon
• Fyll opp med kioskvarer
• Tømme søppelbøttene (søppelsekkene settes i gangen)
• Vaske bord og gulv i Alpin lodgen

Instruks – kioskvakt: 


