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Ansvarsområden
Ansvarsområde

Namn

Utrymningsledare
Stf utrymningsledare

Elin Johansson
Personal receptionen

Telefon
-616186
-616186

Dagtid: idrottslärarna ansvariga för skolans elever, Friskis o
Svettis för sin verksamhet.
Kvällstid: ledare och personal ansvariga att starta utrymning.
Utrymningsansvariga
Friskis o Svettis

Personal/ledare

Sporthallar dagtid

Lärare Nolhagaskolan

Sporthallar kvällstid

Ledare föreningar

Larmtestansvarig

Alingsåshem
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-633650

-617750

Utrymningsledare
Som utrymningsledare skall du:
Förebyggande


Ansvara för kontakter med:
- Räddningstjänsten
- Polis
- Vaktbolag







Ansvara för att utrymningsansvarig, samt deras ev.
ställföreträdare i respektive grupp vet vad som åligger dem.
Vid förändringar i organisation, ombyggnader eller liknande
ansvara för att utrymningsansvarig informeras om
förändringarna.
Ansvarar för att rapporterade fel och brister åtgärdas.
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Vid Brandlarm:
















Kontrollera i larmlagringstablån vilken del av husets
brandlarm som löst, om larmlagringen är aktiv, kvittera och
kontroller Sektion och adress, kontrollera aktuell plats
rökdetektor, en minut har man på sig att tycka på kvittera,
och 5 minuter att kontrollera aktuell plats som larmat.
Kontrollera snabbt om brand uppstått inom ditt
ansvarsområde, och vilken i vilken omfattning.
Om det är falsklarm, skynda tillbaka till larmlagringstablån,
och tryck återställning, för att stoppa
Om brand utbrutit i ditt ansvarsområde, utrym omedelbart
alla personer därifrån ut till uppsamlingsplats.
Meddela utrymningsledaren vid Huvudentrén när utrymning
är avslutad och brandens omfattning.
Om brand inte kan konstateras inom ditt ansvarsområde,
förbered ändå personal och besökare att utrymning kan
komma att beordras senare.
Tag kontakt med utrymningsledaren vid huvudentrén för
besked om fortsatta åtgärder.
Först efter avslutad utrymning får ett försök, utan risk för eget
liv, göras att släcka branden. Om detta inte går försök att
stänga in branden.
Vid brand starta alltid med utrymning, tappa inte värdefull tid.
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Instruktioner för
Utrymningsansvariga
Som utrymningsansvarig skall du:
Förebyggande


Kontrollera Ditt ansvarsområde med avseende på vilka risker
som kan föreligga vid brand och annan fara.



Bevaka att utrymningsvägarna inte blockeras.



Bevaka att släckutrustningen inte blockeras.



Lämna förslag på förbättrande åtgärder.

Vid Brandlarm


Ta reda på vad som har hänt och omfattningen av det
inträffade.



Kontrollera att alla på Din avdelning uppfattat situationen



Rapportera vad som hänt till utrymningsledaren.



Vid behov, beordra om omedelbar utrymning.





Tillse att rörelsehindrade, ev. skadade och besökare
får hjälp.
Vägled mot en lämplig utgång.

Efter utrymningen




Sköta närvarokontrollen på återsamlingsplatsen av
personalen inom Ditt ansvarsområde.
Sköta närvarokontrollen av entreprenörer och besökare på
återsamlingsplatsen inom Ditt ansvarsområde.
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Larmtestansvarig
Anläggningen för brand- och utrymningslarm måste underhållas väl för
att garantera en säker funktion.
I AFS 1993:56 § 14 står; ”Larmanordningen skall underhållas väl och
kontrolleras minst en gång per kvartal”

UPPGIFTER


Testa larmet varje kvartal under normal verksamhet för att kontrollera
hörbarheten.

Förslag på lämplig tidpunkt är första helgfria måndagen i mars, juni,
september och december kl. 15:10, dvs. strax efter tyfontestet ”Viktigt
meddelande”.


Tillse att utrymningsledaren eller annan utsedd person påminner
personalen om att larmet kommer att testas. Inga åtgärder skall
vidtagas. Ingen utrymning skall ske.



Ansvara för att skyltar med texten ”Larmtest idag 15:10” anslås på
lämpliga ställen.



Ansvara för att larmöverföring till SOS-centralen stängs av.



Ansvara för att larmöverföringen åter kopplas in.



Utse eventuellt personal som vid testet uppsöker platser som normalt
inte är besatta, men där larmet skall kunna uppfattas.



Kontrollera om larmet uppfattats i alla berörda delar, samt journalföra
resultatet av testet.



Utrymningsledaren skall alltid vidtalas före larmtest.
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Utrymningsplaner
Utrymningsplanerna med utrymningsvägar och
återsamlingsplatser finns på följande platser :
Entré:
Vid trappa ner mot
Vid väggen bredvid toaletterna
Vid trappan ner mot Friskis & Svettis
Vid toaletterna i trapphuset
Vid Entré till Friskis o Svettis
Trapphus:
B-halls ingången mot omklädningsrum 7
C-halls ingången upp mot Fritidskontoret
C-halls ingången mot omklädningsrum 1-5
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Innan det händer
Gäller all personal
För att kunna hitta och rätt använda nedanstående hjälpmedel
är det viktigt att Du vet var Du hittar dem och hur Du skall
använda dem.


Utgå ifrån den utrymningsplan som innefattar det område där
Ditt ansvarsområde finns.

Orientera Dig med hjälp av planen. Ta reda på var du hittar;



Handbrandsläckare.

Vilka sorter finns det och vad kan de användas till för typer av bränder?



Återsamlingsplatsen.

Gå till återsamlingsplatsen så att Du vet vart Du skall ta vägen när larmet
går.


Utrymningsvägar.

Gå ut till återsamlingsplatsen genom att provgå de alternativa
utrymningsvägarna så att Du hittar ut oavsett vilken väg Du måste välja
när det blir allvar. Föreställ Dig hur det skulle vara att gå i rök och mörker
när det inte finns andra hjälpmedel än utrymningsmarkeringen leta sig
fram med. Tänk efter om det finns särskilda hinder eller risker som Du
behöver känna till och komma ihåg när Du skall utrymma.
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Vid brandlarm
Larm

Utrymningslarmet har en klockor, det talade
utrymningslarmet startar automatiskt om det är brand.
Larmet aktiveras automatiskt.

Rädda

Rädda först den som är i uppenbar fara. Liv går före
egendom. Tänk även på att ta hand om de som ännu
inte är skadade. Hjälp rörelsehindrade och glöm inte
tillfälliga besökare som saknar lokalkännedom.

Larma

1) Upptäcker Du brandtillbud eller annan fara larmar
Du själv genom att ringa 112, eller trycka på en
larmknapp, då aktiveras larmet till SOS
2) Larmet är direktkopplat till räddningstjänsten, men
ring ändå 112 och bekräfta. Var också
beredd att svara på:






Vad som har hänt.
Vilket telefonnummer Du ringer ifrån.
Vad Du heter.
Adressen.
Var beredd att svara på ytterligare frågor.

3) Kontakta Utrymningsledaren.
Ring alltid från en säker plats. Stanna inte kvar
där faran uppstod.
Varna
Varna Dina arbetskamrater, glöm inte:
- pausrum
- toaletter
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Vid brand
Utrymning
Vid utrymningslarm eller på anmodan skall omedelbart alla
utrymma via närmaste utrymningsväg och vidare till
återsamlingsplatsen för närvarokontroll.
Om Du hinner:








Stäng fönstren.
Hindra brand- och rökspridning genom att stänga de dörrar
du passerar på väg ut.
Ta, utan risk för eventuell tidsförlust, med ytterkläder och
personliga tillhörigheter.
Använd inte hissarna vid utrymning.

Du får inte vända tillbaka efter personliga tillhörigheter, det
kan ha blivit värre sedan Du lämnade lokalerna förra
gången.
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Åtgärd på återsamlingsplatsen
Återsamlingsplatser:
För :
Sporthallar Med omkl.rum
Friskis o Svettis
Personal Nolhaga Parkbad

Återsamlingsplats
Gräsyta mitt emot Entré
Gräsyta mitt emot Entré
Ingång till Ga.skyddsrummet
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Allmänt

Det är ett absolut krav att Du beger dig till
återsamlingsplatsen för närvarokontroll.
Närvarokontrollen är viktig för att få klarhet
i att ingen är kvar i byggnaden. Räddningstjänsten kommer alltid att prioritera
människoliv före skador på egendom och
verksamhet.
Om någon saknas kommer räddningstjänsten att söka igenom lokalerna innan
släckningsarbete kan komma igång.
Om Du slarvar med närvarokontrollen kan
tidsförlusten vara orsak till onödigt stor
skada på anläggningen som i sin tur kan
äventyra arbetstillfällen.

Närvarokontroll

1) Först sker närvarokontroll av
genomsökta lokaler.
2) Därefter sker närvarokontroll med
aktuellt schema utrymningsledaren
handhar.

Sammanställning

Utrymningsansvariga rapporterar
till utrymningsledaren som sammanställer
och rapporterar till räddningstjänsten eller
polisen.

Personal

Personal samlas på separat plats se
sida 12. För avrapportering och
avvaktande för att bistå Räddningstjänsten.

Evenemang

Vid stora evenemang i Sport och i
Baddelarna är arrangören ansvarig för att
utrymningsvägar hålls fria, och att
funktionärer finns vid nödutgångarna för att
snabbt kunna utrymma.

Sida 13

Åtgärder vid närvarokontroll
Personal

Biträdande utrymningsledaren för respektive
område ropar upp anställd efter anställd.
Den anställde meddelar högt och tydligt sin
närvaro.
Om någon saknas på grund av sjukdom eller
annan orsak, skall den som har ev. vetskap om
personens frånvaro, högt och tydligt tala om
detta.
För att närvarokontrollen skall gå smidigt gäller
det att alla är koncentrerade på den som
genomför kontrollen.
Det är oerhört viktigt att närvarokontrollen
genomförs snabbt och effektivt.

Besökare/
Hantverkare

Den som tar emot besökare ansvarar för att
dessa kommer ut till återsamlingsplatsen.

Stanna

Stanna på återsamlingsplatsen tills Du får order
om annat från utrymningsledaren, polis- eller
brandbefäl från räddningstjänsten.
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Efter att det har hänt












Stå kvar tills utrymningsledaren, polis- eller brandbefälet ger
andra instruktioner.
Se till att inte stå i vägen eller vara till hinder för
utryckningspersonalen.
Spring absolut inte in för att försöka hämta något du glömt,
det kan ha blivit värre sedan du kommit ut.
Du måste hjälpa till om du blir beordrad av brandbefäl eller
polis. Varje svensk har ett personligt skyddsansvar.
När du tillåts lämna återsamlingsplatsen skall du meddela
dem som kan vara oroliga för dig.
Om du ber om hjälp med transport hem, så stäm möte några
kvarter bort. Det är onödigt med fler fordon på olycksplatsen.
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Instruktioner för användning
av handbrandsläckare
När Du skall använda en handbrandsläckare,
gör följande:
1. Lyft ner brandsläckaren, bär fram den till branden.
2. Ställ den på golvet, släckaren skall vara upprätt.
3. Inta en låg ställning. Böj Dig ner, kryp ihop.
4. Dra ut säkerhetssprinten.
5. Rikta slangen mot lågornas bas, inte mot röken.
6. Tryck ner utlösningshandtaget.
7. För slangen fram och tillbaka över brandhärden.
8. Rikta slangen noga. Släckmedlet räcker bara c:a 30
sekunder, sedan är släckaren tom.
I fastigheten finns handbrandsläckare av typen;


Kolsyra (CO2)

Främst för brand i el samt oljor och vätskor.



Pulver

Främst för brand i papper, trä, textilier samt
oljor och vätskor.



Vatten

Främst för brand i papper, trä, textilier,
möbler, ej i el utrustning.
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Brandskyddsansvarig.
Utrymningsledare
Utrymningsansvariga
Samtlig personal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utbildning för brandskyddsansvarig.

Utbildning för brandskyddsombud.

Utbildning ”Automatiskt brandlarm”.

”Heta arbeten” – utbildning.

Utbildning om Systematiskt
brandskyddsarbete.

2-timmars brandutbildning inklusive praktik med handbrandsläckare.
Skall återkomma vart 4:e år.

Omgående information till nyanställda och vikarier om företagets brandskydd. Genomgång av
brandskyddspärm.

Personalkategori

Utbildningsplan

X
X

