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Utrymningsövning exempel  

Brandskydd och säker utrymning ger en trygg och säker arbetsplats för bolaget 
medarbetare. Vårt brandskydd ska vara utformat så det ger bästa möjliga skydd för våra 
tillgångar, vår personal och våra besökare. 

En utrymningsövning ska göras varje år med målsättningen att alla ska känna trygghet i att 
utrymma kontoret. Våra kontor har alltid mer än en utrymningsväg och statistiskt så 
använder sig de flesta av entrédörren även om det är närmare till en annan utrymningsväg. 

En utrymningsövning behöver inte göras i stora format med brandlarm, rökmaskiner eller 
skademarkörer. 

Förslagsvis utförs utrymningsövningarna med personalen samlade där rutiner och 
nödutgångar diskuteras för att sedan tillsammans promenera utrymningsvägen och vidare 
till återsamlingsplatsen. 

Tips på genomförande av övningen: 

 Samlas runt utrymningsplanen (ta ett foto och visa den i konferensrummet) 
 Diskutera utrymningsvägarna och visa vilken väg som är lämpligast att ta sig ut 

beroende på var man har sin kontorsplats 
 Gå utrymningsvägarna till återsamlingsplatsen så ni får känslan för tid att utrymma 
 Utrymningsledaren (brandskyddsombudet) tar på sig utrymningsväst och tar med 

utrymningsväskan till återsamlingsplatsen 
 Gör en återsamling efter övningen och diskutera punkter som kommit upp under 

övningen och om något behöver kompletteras 

Om det blir skarpt läge: 

Utrymning av kontoret ska ske via närmaste utrymningsväg och varje medarbetare ska vara 
införstådd med vilka utrymningsvägar som finns att tillgå. 

 Lägg allt fokus på att utrymma lokalen vid utrymningslarm 
 Använd inte eventuella hissar 
 Alla medarbetare är sin egen utrymningsledare 
 Medarbetare som har besök ansvarar för besökaren 
 Samling sker vid den uppmärkta återsamlingsplatsen 

Utrymningsledarens roll (brandskyddsombud) 

 Kontrollerar utrymningen och tar på sig gul väst från utrymningsväskan 
 Tar med utrymningsväskan från kontoret för arbetet på återsamlingsplatsen 
 Kontrollerar vissa utrymmen som exempelvis toaletter att ingen finns kvar 
 Leder arbetet vid återsamlingsplatsen 
 Möter upp och rapporterar till räddningstjänsten  

 


