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Brandrutiner Traversen 

Ansvar 

Den som arrangerar ett evenemang ansvarar för att en utrymningssituation kan hanteras. 

Nödutgångar får ej blockeras. Vallentuna kommun ansvarar för att de tekniska systemen har 

normal funktion, dörrar kan öppnas, brandlarmet ger ett talat meddelande, utrymningsskyltar 

lyser och har reservkraft. Det fråntar inte hyresgästen ansvar för att meddela om någon skylt är 

trasig eller någon dörr inte fungerar, men åtgärden ligger på Vallentuna kommun att göra. 

Hyresgästen får bedöma om evenemanget kan genomföras på ett säkert sätt trots funnen brist. 

Hantering 

Användning av maskiner som kan orsaka brandlarm, t.ex. rökmaskin eller liknande får inte 

användas.  Levande ljus får inte användas. 

 

Vid larm 

Lokalen är utrustad med ett talat utrymningslarm som startar automatiskt om någon detektor 

larmar. Larmet är vidarekopplat till Räddningstjänsten. Om man på grund av oaktsamhet har 

orsakat larmet kommer detta att debiteras arrangören. 

 

Om larmet ljuder ska man genast påbörja en utrymning. Använd de utrymningsdörrar som är 

markerade med gröna skyltar, dessa leder ut. Bege er till återsamlingsplatsen som är belägen 

vid korsningen Gymnasievägen/Tellusvägen. Sök om möjligt igenom lokalerna för att 

säkerställa att alla har utrymt, men se till att ni själva också kan ta er ut. Hjälp om möjligt 

kvarvarande personer ut om de inte klarar det på egen hand. 

 

Larma även Räddningstjänsten via 112.  

 

Avdela en person att möta Räddningstjänsten, de kommer att åka till den entré som är mot 

tågspåret för att titta på larmskåpet. 

 

Den som möter upp Räddningstjänsten ska meddela följande: 

 

- Finns det någon kvar i lokalen. 

- Har ni sett eller märkt något som kan ha orsakat larmet 

- Finns det några särskilda risker som de måste känna till. Exempel på detta kan vara 

aerosoler, gasflaskor eller brandfarlig vara. 

Räddningstjänsten ger klartecken om och när ni får gå in i lokalerna igen. 

 

 


