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Instruktion – Nödlarm i Kemilabb 

Normal användning 
Kläm fast larmsändaren i bältet, i en ficka eller i ett band runt halsen. Tänk dock på att 

sändaren normalt skall bäras med antennen lodrätt nedåt för att undvika falsklarm.  

Funktionen är sådan att om sändaren blir liggande stilla i 30 sekunder så kommer den att 

larma. Man kan också trycka på de orange knapparna på sändaren för att skicka ett 

omedelbart larm. (Den grå spärrknappen måste först skjutas åt sidan). 

Tänk på att alltid sätta tillbaka sändaren i sitt ställ i E267 när den inte används! 

Vid utlöst larm 
Utlöst larm indikeras av blå lysdiod i mottagaren som sitter ovanför dörren till E267. Alla 

larm går vidare till G4S larmcentral som först ringer till nödtelefonen i E266A för kontroll.  

Om ingen svarar eller om man då inte uppger rätt kod så kommer väktare att skickas till 

platsen för kontroll. 

Vid falsklarm/misstag 
Ring G4S på telefon: 010 - 22 22 000, meddela att du förorsakat ett falsklarm på Högskolan i 

Borås, Allégatan 1. G4S kallar larmet ”överfallslarm kemilab. 

När operatören frågar efter en behörighetskod, uppge kod ”kemilarm” 

Återställ sedan larmet enligt nedan. 

Återställa larm 
OBS! Larmet går alltid iväg till vaktbolaget, du kan alltså inte kvittera ett falsklarm utan att 

även meddela vaktbolaget! 

Se till att alla sändare är i normalläge (t.ex. sitter i stället i E267) 

Tryck in resetknappen på mottagaren (ovanför dörren). Knappen sitter i ett hål så du 

behöver något spetsigt att trycka med, t.ex. en penna. 

Kvittera sedan larmet genom att trycka kod 54321 och [FRÅN] på larmpanelen. Tryck sedan 

[A] för att komma till menyn ”kvittera larm” och [A] igen för att kvittera larmet. Ev kan man 

behöva trycka flera gånger på [A] om det finns flera larm i minnet. 
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Väktarinstruktion - Kemilabb 

Vid utlöst larm sektioner: 
3141 och 3142 Nödlarm Kemilabb E266A 

3143 Gaslarm E265A 

Dagtid (samma tider som övriga åtgärder) 

1. Ring kemilabb på nr 033 - 435 46 78 

2. Ring vaktmästare enligt ordinarie instruktion 

3. Väktare för kontroll, obs se nedan! 

Övrig tid 

1. Ring kemilabb på nr 033 - 435 46 78 

2. Väktare för kontroll, obs se nedan! 

Larm från dessa sektioner (men inga andra sektioner) skall kunna återkallas av personal 

som känner till lösenordet ”kemilarm” 

 

Speciella instruktioner vid väktarkontroll i kemilabb 

Nödlarmet består av trådlösa larmsändare som används vid ensamarbete i kemisalarna 

(E266A och angränsande rum) Utlöst nödlarm kan bero på en nödsituation, t.ex. någon som 

fått farligt ämne på sig eller att någon blivit liggande medvetslös t.ex. till följd av gasläcka 

eller liknande. 

Gaslarmet indikerar läcka av kvävgas i E265A. 

Vid kontroll på plats bör viss försiktighet iakttagas. 

Vid konstig lukt eller andra indikationer på gas, lämna rummet och larma SOS 112 

I salarna hanteras bl.a. syror, baser, gasol, kvävgas, ånga m.m. 

Innanför dörren till E266A finns nödutrustning (brandsläckare, nöddusch, gasmask m.m.) 


