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Underlag för upprättade av nödläges- och beredskapsplan

Allmänt
I planen skall på lämplig plats anges:
 Hur många exemplar som finns.
 Vilka som tilldelats planen.
 När den reviderades (bör ske årligen).
Även kommunens räddningstjänst skall ha tillgång till räddningsplanen.

1

Personalförteckning (Larmplan)

Här upptas namn och telefonnummer på platschef, brandskyddsledare, brand- och
rökdykarutbildade, sjukvårdsutbildade, räddningsspecialister etc, som ingår i planen.

2

Materielförteckning

Bör förslagsvis ha följande underrubriker:
A. Brandmateriel (förteckning över samt plats där den förvaras)
B. Tryckluftsapparater (förvaringsplats)
C. Räddningsutrustning (förvaringsplats)

3

Alarmering (Larmlista)

Indelas lämpligen i intern och extern alarmering.
Intern alarmering
Anvisningar skall finnas hur egen räddningspersonal alarmeras samt hur berörd
personal snabbt får besked om utrymning.
Extern alarmering
Anvisningar hur räddningstjänst och andra utomstående räddningsstyrkor kallas.

4

Utrymning

Planen kan innehålla uppgifter om lokal eller total utrymning och när detta skall tillämpas.
Vid större gruva/berganläggning upprättas särskild utrymningsplan. (Särskild pärm)
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5

Elkraft

Upprätta karta över elkraftområden med brytpunkter.

6

Ventilation

Upprätta karta över huvudflöden samt förteckning över viktiga fläktar och portar.

7

Vattenförsörjning

Märk in på karta alla brandpostuttag med tillräcklig matning samt bassänger.

8

Instruktioner

Vid behov utarbeta särskilda instruktioner för personal i telefonväxel, hissmaskinist,
grindvakter etc.

9

Information

Här skall klargöras vem och hur information skall lämnas till anhöriga, myndigheter, press
etc.

10

Extern hjälp

Förteckning över tänkbara externa hjälpstyrkor som kan komma till hjälp när egna och
kommunens resurser bedöms vara otillräckliga.
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