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UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHETEN 
A-DEL
Verksamhetsidkarens namn och kontaktuppgifter
Objektets namn
Objektets adress
Övriga kontaktuppgifter för object
Basuppgifter om byggnaden
(våningsantal och våningsyta per våning)
Brandteknisk specificering(byggnadens brandklass, brandsektionering,konstruktioner som delar in sektionen i delar)
Beskrivning av innehållet enligt verksamheten (indelad i olika funktioner och utrymmen som används för olika verksamhet)
Servicebransch/näringsgren
Myndighet som verksamhetsidkaren har ansökt 
om verksamhetstillstånd av eller har skyldighet 
att anmäla det till
Utrymmen för krävande vård(till exempel operationssal, eller intenssivvårdsavdelning på sjukhus där patienterna är kopplade till vårdapparater)
Begränsad funktionsförmåga
Dörrar till vård- och bostadsrum hålls låsta
(till exempel låsningen på dörrar eller att man på annat sätt har begränsat patienternas möjlighet 
Dörrar som leder ut, dörrar till korridorer eller trappuppgångar eller andra utrymmen som är väsentliga för utrymning hålls låsta
att fritt avlägsna sig från utrymmena)
Låsningens funktions- och öppningsprincip:
Upptäckande av brand
Utrymmena är övervakade med:
Förstahandssläckningsutrustning
Utrymmena är utrustade med:
Automatisk släckanläggning
Larmande av hjälp(egen personal, brandkåren och övriga utomstående hjälpare)
Antalet boende eller personer som vårdas och en allmän tbeskrivning över deras funktionsförmåga indelad enligt verksamhetsutrymmena i byggnaden
Utredning av personalmängd och beredskapsnivå indelad enligt innehållet i verksamheten, verksamhetsutrymmen, veckodagar och tid på dygnet
B-DEL
Denna del av utredningen berör
1. BEDÖMNING AV HUR FUNKTIONSFÖRMÅGAN PÅVERKAR SJÄLVSTÄNDIG UTRYMNING FÖR ANVÄNDARNA    Nedan kan du vid behov noggrannare beskriva hur funktionsförmågan påverkar självständig utrymning.
a) alla användarna klarar av att lämna byggnaden inom 2–3 minuter från utrymmet som brinner
b) nedsatt funktionsförmåga förhindrar självständig utrymning inom 2–3 minuter från utrymmet som brinner åtminstone för en användare
2a) PRESENTERA EN BERÄKNING AV TIDEN SOM GÅR ÅT FÖR PERSONALEN ATT RÄDDA FRÅN ATT EN BRAND HAR ANTÄNTS       Beskriv kort varför till exempel en av tiderna är avvikande kort.
Observationstid
min + anmälningstid 
min + reaktionstid
min + starttid 
min +  förflyttningstid
min + räddningstid
min = sammanlagt
min. 
2b) HINNER PERSONALEN RÄDDA ALLA SOM BEHÖVER HJÄLP FRÅN UTRYMMET SOM BRINNER.       Beskriv kort nedan ifall räddningstiden är avvikande kort och i vilket utrymme branden antas vara.
c) personalen hinner rädda alla som behöver hjälp från utrymmet som brinner inom 2–3 minuter
d) personalen hinner inte rädda alla som behöver hjälp från utrymmet som brinner inom 2–3 minuter
3a) PRESENTERA EN BERÄKNING AV TIDEN SOM GÅR ÅT FÖR PERSONALEN ATT RÄDDA FRÅN EN BRANDCELL       Beskriv kort varför till exempel en av tiderna är avvikande kort.
Observationstid
min + anmälningstid 
min + reaktionstid 
min + starttid 
min +  förflyttningstid
min + räddningstid
min = sammanlagt
min. 
3b) HINNER PERSONALEN RÄDDA ALLA SOM BEHÖVER HJÄLP FRÅN BRANDCELLEN       Beskriv nedan bl.a. var branden antas vara.     
Tiden ASET för räddning är
minuter
c) personalen hinner rädda alla som behöver hjälp från brandcellen
d) personalen hinner inte rädda alla som behöver hjälp från brandcellen
4a) PRESENTERA EN BERÄKNING AV TIDEN SOM GÅR ÅT FÖR PERSONALEN ATT RÄDDA FRÅN EN BRANDCELL       Beskriv kort varför till exempel någon av tiderna är avvikande kort.
Observationstid
min + anmälningstid 
min + reaktionstid 
min + starttid 
min +  förflyttningstid
min + räddningstid
min = sammanlagt
min. 
4b) HINNER PERSONALEN RÄDDA ALLA SOM BEHÖVER HJÄLP FRÅN NÄRLIGGANDE BRANDCELLER       Beskriv nedan till exempel om det har kontrollerats att brandsektioneringen mellan olika brandceller fungerar.
Tiden ASET för räddning är
minuter. Tid ASET = brandsektioneringstid.
c) personalen hinner rädda alla som är i behov av hjälp från närliggande brandceller
d) personalen hinner inte rädda alla som är i behov av hjälp från närliggande brandceller
4c) TID SOM GÅR ÅT INNAN EFFEKTIV RÄDDNINGSVERKSAMHET PÅBÖRJAS (räddningsverket meddelar tiden)
Observationstid
min + anmälningstid till nödcentralen
min + alarmeringstid
min + starttid 
min + körtid
min + tid för första åtgärder
min = sammanlagt
min. 
  5. GENOM ATT INSTALLERA EN AUTOMATISK SLÄCKANLÄGGNING I OBJEKTET KAN MAN FÖRHINDRA ATT OMSTÄNDIGHETERNA BLIR LIVSFARLIGA!
Görs enligt punkt 3.5 i guiden
6) PÅ BASIS AV UTREDNINGEN ÄR NIVÅN PÅ UTRYMNINGSSÄKERHETEN I OBJEKTET TILLRÄCKLIG!
- En räddningsplan har utarbetats och personalen har informerats den.
- Personalen har fått säkerhetsutbildning för objektet i fråga innan verksamheten startar.  
  Utbildningen ordnas senare för hela personalen enligt utbildningsprogrammet i räddningsplanen.
- Personalen klarar av att utföra räddning.
- Personalen klarar av förstahandssläckning.
- För kontroll av att säkerhetsarrangemangen fungerar ordnas en fullständig brandövning innan verksamheten startar.
  Övningen ordnas enligt basuppgifterna i utredningen om utrymningssäkerheten.
- Antändningsriskerna för en brand har avlägsnats enligt bästa förmåga.
- Alla brandtekniska anordningar (automatisk släckanläggning, automatisk brandlarmanläggning, brandvarnare och brandvarnarsystem,
  säkerhetsbelysning, rökventilation, branddörrar som stängs automatiskt, förstahandssläckare m.m.) har ett service- och underhållsprogram som 
  följs och åtgärderna dokumenteras. Service- och underhållsprogrammen bifogas till byggnadens bruks- och serviceanvisning.
- Intern brandsäkerhetskontroll har ordnats.
- Brandhållbarheten för genomföringarna i sektionerande konstruktioner har kontrollerats och eventuella brister har reparerats.
UTREDNINGEN SKA UPPDATERAS MINST VART 3:e ÅR. NÄR VERKSAMHETEN VÄSENTLIGT ÄNDRAR SKA MAN UTARBETA EN NY UTREDNING OM UTRYMNINGSSÄKERHETEN.
Ort och tid
Underskrift och namnförtydligande av huvudplanerarens representant
Underskrift av huvudplanerarens representant (berör nybyggen och renoveringsprojekt)
Ort och tid
Underskrift och namnförtydligande av huvudplanerarens representant
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