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Instruktion för personal och studenter vid brand och utrymning
Avd. för Kärnfysik, Fysiska Institutionen
Om brand uppstår är det nödvändigt att utrymma så snabbt som möjligt. Utrymning skall
alltid ske vid brand eller larm. Brand- och utrymningslarm med ringande ringklockor finns
installerat i hela Fysicum.
Om du upptäcker en brand kan du försöka släcka om du tror att det är möjligt och om du
har tillgång till släckutrustning. Rädda dem som är i omedelbar fara. Om möjligt, stäng
dörren till rummet där det brinner.
Du bör också larma räddningstjänsten via 112 (glöm inte att slå nolla före om du ringer
från en intern telefon) även om brandlarmet också larmar räddningstjänsten. Adressen
är Professorsgatan 1 i Lund (GPS: N55.7095 E13.2046). Du ska också kunna uppge
från vilket telefonnummer du ringer. Varna dem som befinner sig i byggnaden. Starta
utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar (om larmet inte redan är igång). Utrym
byggnaden.
Vid utrymning
När du ska utrymma tar du på dig ytterkläder om det behövs. Lås ditt kontorsrum. Använd trappor och
andra utrymningsvägar, men inte hissarna. Utrymningsvägarna är markerade med vägledande
markeringar, se figur. Utrym inte genom rökfyllda lokaler. Hjälp varandra och tänk speciellt på att
hjälpa personer med funktionshinder. Utrymningsplaner finns uppsatta i korridorerna. Dessa kan du
studera innan det brinner för att lära dig närmaste vägen ut.

Vägledande markering.
Om du undervisar
Som undervisande lärare har du ett särskilt ansvar att se till att studenterna informeras
om att de ska utrymma. Om du ser brand eller rök, eller hör utrymningslarmet, ska du
genast meddela studenterna i undervisningslokalen att de ska utrymma oavsett vad de
håller på med. Det är inte tillåtet att stanna kvar i byggnaden för att avsluta tentamen,
föreläsning, räkneövning eller liknande. Experiment ska avslutas så snabbt som möjligt
och utrymning ske. Inträffad brand skall alltid anmälas till ansvarig lärare eller prefekt.
Återsamling
När du utrymt ska du bege dig till återsamlingsplatsen som anges av utrymningsplanen.
För dig med kontorsrum i hus B är återsamlingsplatsen vid cykelställen mellan hus A
och B. Bege dig till denna återsamlingsplats även om du befinner dig på annan plats på
Fysicum vid larm. Undantag gäller då du undervisar. Då ska du ta med dina studenter till
den återsamlingsplats som gäller för aktuell undervisningslokal. På återsamlingsplatsen
meddelas när det är säkert att återvända in i huset. Vid dåligt väder kan
brandskyddsansvariga meddela alternativ återsamlingsplats.
Brandskyddsansvariga på Avd. för Kärnfysik: Göran Frank (ordinarie), Mikael Ekholm (biträdande)
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