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Rutin för utrymningsövning 

Ansvar 
Prefekt/motsvarande ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen 
och är ansvarig för utrymningssäkerheten. I detta ingår att upplysa personalen om de 
risker som finns i verksamheten och tillse att all personal och alla studenter får 
information och kunskap om utrymning. Som en del i detta ska utrymningsövningar 
genomföras regelbundet.  

Syfte 
Syftet med utrymningsövningar är att kontrollera och verifiera sina rutiner för 
utrymning vid brand. Efter avslutad övning ska deltagarna ha kompetens och 
erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Verksamheten ska vidare 
ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och 
räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt. Den skapas genom rutiner, 
utbildning och regelbunden övning. Vid utrymningsövningen kan deltagarna under 
lugna och kontrollerade former träna utrymning utifrån verksamhetens rutiner. 
Samtidigt medvetandegörs deltagarna om problem som kan uppstå i en verklig 
utrymningssituation. 

Övningens genomförande 
Prefekt/motsvarande bör sammanställa en arbetsgrupp för samordning av 
utrymningsövningen. Denna arbetsgrupp kan bl.a. bestå av prefekt/motsvarande, 
fastighetsägare, brandskyddsombud samt ett antal personer som ska fungera som 
observatörer under övningen. Fastighetsägaren bör vara med för att hjälpa till med 
frågor om avstängning av larm. Inför övningen bör gruppen gå igenom 
brandskyddsplaner/utrymningsplaner och bestämma hur många observatörer som 
behövs under övningen, när i tid övningen ska genomföras osv.  
 
För att övningen ska bli mer realistisk kan delar av lokalerna rökfyllas före larm och 
utrymning. Röken alstras av rökmaskiner, är helt ofarlig för personer och skadar inte 
maskiner och annan materiel. Vill man genomföra övningen med rök så ska 
brandförsvaret kontaktas då de tillhandahåller rökutrustning. 
Arbetsmilösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten kan bistå med 
kontaktuppgifter till brandförsvaret och deltaga vid övningen om behövligt.  

Larmgivning sker på ordinarie vis baserat på en fiktiv brand. Personal och studenter 
ska då utrymma och samlas på skyltad återsamlingsplats. Observatörer ska 
kontrollera att larmet hörs, hur lång tid utrymningen tar m.m. utifrån checklista.  

Efter övningen samlas arbetsgruppen för uppföljning och genomgång av 
observatörernas checklistor. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där 
det har varit problem eller brister.  
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Bilaga: 
Checklista för observatörer vid utrymningsövning 

 

 

 


