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Utrymning av byggnader

1. Beskrivning
Vid brand eller annan fara, exempelvis vid bombhot, skall hotade byggnader omedelbart
utrymmas. Utrymningslarm kan aktiveras automatiskt, via automatiskt brandlarm, eller
genom manuell aktivering.
Enligt flygplatsens gällande brandskyddsbestämmelser (Se separat AR) är samtliga
verksamhetsutövare skyldiga att utbilda samt öva sin personal i rutiner vid utrymning.
Sådan utbildning kan tillhandahållas i flygplatshållarens regi.

2. Status
Denna AR (AR.6:3.13) ersätter tidigare utgående AR (AR.7:1.09) från 2009-09-01

3. Regel
3.1 Utrymningslarm via larm- don
Hela terminalbyggnaden och huvuddelen av driftens byggnader är utrustade med
automatiskt brandlarm.
När en detektor aktiveras, aktiverar denna de larm- don som finns i aktuell byggnad,
samtidigt som flygplatsens räddningstjänst samt SOS -alarm alarmeras.
Larm- donen uppmanar samliga i aktuell byggnad att utrymma lokalen.
Fast personal skall bistå besökare vid utrymning.
Lokalen får inte tas i normal bruk förrän räddningstjänsten givit klartecken.
3.2 Utrymningslarm via tal- meddelande
Som komplement till det automatiska brand- och utrymningslarmet är
terminalbyggnadens lokaler även utrustat med ett högtalarsystem. Vid automatiskt
brandlarm aktiveras ett inspelat tal- meddelande, som uppmanar samtliga att utrymma
lokalen.
Terminalens tal -meddelande kan även aktiveras manuellt, vid exempelvis bombhot
eller annan liknande händelse som föranleder utrymning.
Vid utrymning av terminalen skall fast personal bistå vid utrymning, så att besökare och
passagerare omedelbart lämnar byggnaden så smidigt som möjligt.
3.3 Uppsamlingsplatser
Vid akut utrymning, vid synlig brand eller liknande, skall lokalen lämnas via närmaste
nödutgång.
Vid utrymning utan synlig fara bör lokalerna lämnas organiserat, så att personal,
besökare och passagerare samlas på utsedd uppsamlingsplats.
•
Terminalbyggnaden utryms via huvudentrén, så att personal, passagerare och
besökare kan återsamlas på stora bilparkeringen.
•
Driftbyggnaden utryms via huvudentrén så, så att personal och besökare kan
återsamlas på personalparkeringen, eller annan lämplig plats.
Utrymda lokaler får inte tas i normal bruk förrän räddningstjänsten givit klartecken.
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