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Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett
utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna
utrymningsövningar.
H&T rekommenderar att årligen öva
utrymning!

Alla arbetstagare ska veta vad man ska göra vid en nödsituation, om det till exempel börjar brinna eller om
gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.
Om man behöver utrymma ska alla arbetstagare kunna utrymma snabbt och säkert.
För att alla ska veta vad man ska göra, ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för utrymning.
Regelbundna utrymningsövningar är ett bra sätt att lära sig vad man ska göra i en utrymningssituation.
Ovan text är hämtad från Arbetsmiljöverket - utrymning.
Tillvägagångssätt utrymningsövning med H&T
För att en utrymningsövning skall ge avläsbara resultat bör mål sättas upp. Exempel på mål kan vara hur
snabbt personalen tar sig ut sina utrymningsvägar, om de varnar sina kollegor eller besökare, det kan också
innehålla ett test på hörbarheten av larmet och även hur bra Utrymnings-Ledarna (UL) klarar sina uppgifter.
Veckorna innan:
· Gå igenom lokalerna för att se om där finns några felaktigheter avseende blockerade dörrar, planer eller
utrymningsskyltning. Gör sedan de nödvändiga åtgärderna.
· En kort teoretisk genomgång för alla anställda före övningen höjer moralen, intresset och den bör innehålla grunderna i hur företaget tänkt sig sitt brandskydd.
· Ge UL en genomgång i hur en utrymning är tänkt att fungera, människors beteende, brandförlopp, planer
mm. UL får alla ett protokoll som skall fyllas i efter att utrymningsövningen är klar.
Övningsdagen, en timma innan:
· En Larmansvarig-Brandlarmsansvarig skall ta ansvar för larmet före, under och efter övningen.
Genomförandet kan genomföras utan förvarning, beroende på övningens målsättning.
· Förberedelser i form av utplacering av rökmaskiner och eventuella ”nödställda”. Rökmaskinernas utplacering beror på målet med övningen.
· Brandkår och eventuella grannar i huset skall förvarnas och i vissa fall även polis.
· Kontrollera att det inte finns personer med traumatiska upplevelser eller mycket känsliga andningsvägar.
Genomförandet:
· Övningen startar på ett givet klockslag och med en utsedd person kan en videoupptagning också göras.
· När all personal och UL har tagit sig ut och kontrollräkningen på återsamlingsplatsen är klar så är det
lämpligt att den avslutas med en debriefing & fika på de respektive arbetsplatserna.
Efter övningen:
· Alla UL återsamlas för att sammanställa protokollen och göra en kort summering.
· Protokollen kan sedan samlas in av Ansvarig för att sedan sammanställa till en rapport.
· Överlämning av rapport.
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