
Brandskydd
Läs, och sätt mig sedan på  

anslagstavlan där jag syns!



Om du upptäcker  
en brand
RÄDDA först de som är i uppenbar fara

VARNA  övriga som hotas av branden. 

LARMA  genom att trycka på brand-
larmsknappen samt ringa 112.

Informera ansvariga på universitetet  
genom att ringa katastrofnummer:  
090-786 97 00 

SLÄCK   branden om du bedömer att du 
klarar det

Detta är vanligtvis den ordning som re-
kommenderas. Men det är den aktuella 
situationen som avgör i vilken ordning du 
verkligen ska agera. Om ni är flera som 
kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder 
samtidigt.

Om larmet går
• Lämna lokalen du befinner dig i 
•  Använd närmaste utrymningsväg och  

gå till din återsamlingsplats



För din egen 
säkerhet 
Studera de utrymningsplaner som finns 
uppsatta i universitetets fastigheter och 
informera dig om: 

Var närmaste utrymningsväg finns

Var återsamlings-
platsen är

Var brandlarmsknapp och brandsläcknings-
material finns att tillgå 



Kunskap och ansvar 
ger trygghet
Målsättningen med Universitetets brand-
skyddsarbete är att skapa en trygg och 
säker arbetsmiljö. Lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, styr Universitetets skyl-
digheter vad gäller att förebygga att olyck-
or sker.
 
•  Rektor är ytterst ansvarig för att det 

finns ett fungerande och förebyggande 
brandskyddsarbete. Rektor har i sin tur 
delegerat en del av brandskyddsarbetet.

•  På enheter och institutioner ansvarar 
prefekter och chefer för att personal och 
studenter får kunskap om brand och ut-
rymningssäkerhet samt att det finns ett 
brandskyddsombud på enheten/institu-
tionen.

•  Brandskyddsombudet genomför brand-
skyddsronder för att upptäcka eventuella 
brister i brandskyddet.

•  En arbetsmiljösamordnare samordnar på 
central nivå, brandskyddsarbetet mellan 
institutioner och enheter.

•  På de institutioner som handhar brand-
farlig vara ska det finnas en föreståndare.



Utbildning
All personal vid Umeå universitet ska 
genomgå grundläggande brandskydds-
utbildning, och efter denna ska alla känna 
till och förstå: 
•  Syfte och funktion med uppsatta ut-

rymningsplaner
•  Var närmaste handbrandsläckare finns 

och hur den används 
• Hur utrymning ska genomföras

Ta kontakt med din chef/prefekt eller 
brandskyddsombudet på din enhet/ 
institution, om du vill anmäla dig till  
utbildningen.

Mer information
Har du frågor kan du vända dig till:
•  Brandskyddsombudet på din enhet/ 

institution
•  Arbetsmiljösamordnare på Lokalför-

sörjningsenheten

Läs mera om brandskydd i Aurora: 
aurora.umu.se


