
Rädda dig själv och hjälp andra som är i uppen- 
bar fara. Är lokalen rökfylld, kryp längs golvet. 

Gå aldrig igenom röken!

BRINNA
Om det börjar

RÄDDA
Varna dina kamrater/kollegor och andra. 
Kanske sitter någon med hörlurar eller i telefon? 

Hjälp dem och varna dem!

Ring 112. Berätta vem du är, vad som hänt 
och var det brinner. Eller tryck på larmknapp 

för automatiskt brandlarm.

Om du inte utsätter dig för risk kan du börja 
släcka elden. Utrymningsplanen anger var 

brandsläckningsredskap finns.

Tag alltid den närmaste utrymningsvägen ut. 
Följ de gröna skyltarna. Tag alltid trapporna,  

använd aldrig hiss! Möter du rök, vänd om och tag en annan 
väg ut. Bege dig till återsamlingsplatsen.

VARNA

lARmA

slÄck

utRym



BRANDskyDD
Information rörande brandskyddet till dig som befinner dig 
i högskolans lokaler. 

Utrymningsplaner finns i samtliga byggnader, på samt- 
liga våningar och är oftast uppsatta i anslutning till  
trapphusen.

meR INfoRmAtIoN
u Automatiskt brandlarm finns och är

 kopplat direkt till Räddningstjänsten.
 Brandlarmet aktiveras via rökdetektorer.

u Nödbelysning finns i samlingslokaler, korridorer och
 trapphus.

u Följande återsamlingsplatser finns:
 • Balder – vid statyn på Akademiplatsen
 • Sandgärdet – på parkeringen bakom biblioteket 
 • Textile Fashion Center – på parkeringen bakom Navet,
    över bron på andra sidan Viskan

u Om brandlarmet går, utrym alltid lokalerna! Bege dig till
 återsamlingsplatsen och leta upp de personer som
 befann sig i samma lokal som du själv när larmet utbröt.
 Är alla där? Meddela Räddningstjänsten när de kommer
 om det finns personer kvar i lokalen eller inte.

stuDeRA utRymNINgsplANeN
Utrymningsplaner finns i samtliga byggnader på alla vånings- 
plan. Vanligtvis sitter de i trapphusen. Utrymningsplanen inne-
håller viktig information. Den visar:
u utrymningsvägar och
    nödutgångar.
u var brandsläcknings-  
    utrustning finns.
u var återsamlings-  
    platsen är.

För dig som är student läs mer på: www.hb.se/student/brand
För dig som är anställd läs mer på: www.hb.se/personal/brand 




