Landstingsstyrelsens förvaltning
Administration

RAPPORT
2010-02-18

Rapport om brandskyddet i Landstingshuset och
agerandet vid extraordinära händelser
Syfte
Syftet med denna rapport är att informera om brandskyddet i
landstingshuset.
Brandlarm
I landstingshuset och i övriga byggnader på landstingshustomten finns ett
brandlarm med larmanordningar och sirener på samtliga våningsplan
inkluderande samtliga konferensrum, landstingssal samt restaurang. Under
de senaste åren har utrymningsövningar genomförts vid några tillfällen.
Under 2009 genomfördes även en skarp utrymning i samband med
misstänkt bombhot. Erfarenheterna från utrymningsövningarna är bl.a att
engagemanget från målgruppen för utrymningarna varit relativt lågt.
Gällande instruktion
I samband med brandlarm har receptionen och vaktmästerifunktionen i
uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•
•

larma räddningstjänsten, tel. 112
göra nödutskrift ur besökssystemet för att få fram en förteckning
över aktuella besökare
informera säkerhetschefen
bege sig till plan 2 och se till att sammanträden/möten avbryts och
att utrymning sker
kontrollera att utrymning har skett från samtliga våningsplan
vid larm i samband med lunchtid kontrollera att utrymning har
skett från matsal
vid pågående möten i landstingssalen ska mötesansvarig och/eller
tjänstgörande administrativ personal se till att salen utryms
vaktmästarpersonal ska möta räddningspersonalen vid
landstingshusets B-ingång för att informera om var det brinner och
visa vägen till brandskåpet

Utrymning och uppsamlingsplats
• utrymning sker i första hand via närmaste utrymningsväg till
anvisad utrymningsplats
• utrymningsplatsen är ”Röda stugan” mellan G- huset och H-huset.
Vid dåligt väder och kyla utnyttjas H-husets
bottenplan/konferensdel
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vid uppsamlingsplatsen ska respektive kansli/avdelningsansvarig
samla sin personal och eventuella besökare och kontrollera att
samtliga har utrymt byggnaden och att de befinner sig på
uppsamlingsplatsen
på motsvarande sätt kontrollerar receptionspersonalen att samtliga
besökare enligt besökslistan befinner sig på uppsamlingsplatsen
respektive kansli/avdelningsansvarig och receptionspersonal
anmäler utrymningsläget till räddningsledaren

Samordning och ledning
Initialt leds utrymningen av receptionspersonalen. Därefter övertar
säkerhetschef samordningsansvaret. Landstingsdirektör och administrativ
direktör informeras. När räddningstjänsten kommer på plats övergår
ansvaret för räddningsinsatsen till räddningsledaren. Samverkanspersonal
från LSF utses och ska finnas tillgängliga för räddningsledaren. Ambulans
dirigeras av SOS Alarm till brandplatsen i enlighet med gällande rutin.
Ambulansens sjukvårdsledare gör en bedömning om det behövs ytterligare
sjukvårdsinsatser.
Vid en större räddningsinsats/skada eller på begäran av räddningsledaren
kan en mindre LSF stabsfunktion organiseras för att förbereda efterarbetet
så att den avbrutna landstingsverksamheten kan återupptas.
Översyn av brandskyddet
Fastighetsförvaltaren Locum AB planerar en förbättring av larm- och
brandskyddet för samtliga byggnader på landstingshustomten. I projektet
ingår anskaffande av ett heltäckande brand- och utrymningslarm med
blixtljus och sirener, anslutning av brandlarm till larmcentral,
nödbelysning, ny ledningsdragning inom samtliga byggnader och i mark
mellan byggnader på landstingshustomten. Även ny utrymningsskyltning
ingår i denna projektering.
Under våren 2010 kommer informationen om brandskydd mm att
intensifieras samtidigt som en utrymningsövning genomförs.
Extraordinära händelser som bombhot
Vid bombhot och andra extraordinära händelser larmar receptionen polisen
via nödnumret 112 och utrymning genomförs på motsvarande sätt som vid
brand. Vid bombhot övertar polisinsatschef ledningsansvaret.
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