
Utrymningsövning 
  
Vid brandtillbud och andra olyckor blir situationen ofta kritisk redan inom några få minuter med 
stora risker för personskador hos de människor som vistas i lokalerna. Vikten av att lokaler där 
människor vistas är försedda med ett tydligt och väl fungerande utrymningssystem kan därför 
inte nog framhävas. En grundläggande förutsättning för en snabb och säker utrymning i ett 
kritiskt läge är dock att människorna som verkar i organisationen känner till utrymnings-
systemet och vet hur de skall handla i en krissituation. Endast genom regelbundet återkom-
mande övningar uppnås denna kunskap. Övning är också en avgörande förutsättning för att alla 
skall agera på rätt sätt den dagen olyckan är framme. 
 
Prestos utrymningsövning vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, 
institutioner som kommunal och statlig verksamhet. Den 
är också en kontroll på att rutinerna för utrymning vid 
brand eller annan fara är tillfredsställande. 

 

 

 
Övningen består vanligen av tre delar. Den första 
omfattar förberedelser och genomgång med brand- och 
utrymningsansvariga. Den andra utgörs av den praktiska 
övningen och den tredje av uppföljning med möjlighet till 
enkätundersökning samt genomgång av resultatet.  
 
Övningen är avsedd att ge deltagarna praktisk erfarenhet 
inom följande ämnesområden:  

• Olika typer av brand- och utrymningslarm 
• Människans beteende vid fara 
• Brand- och utrymningsorganisation 
• Åtgärder vid brand eller annan fara 
• Brandteori, risker vid brand och brandens 

skadeverkningar 
• Effekten av rök i utrymningsvägen (på kundens 

önskemål kan delar av lokalerna rökfyllas med 
ofarlig s k ”teaterrök”) 

• Utrymningssystem och utrymningsstrategi  
• Utrymningsplan och vägledande markering 
• Återsamling 
• Lagar och föreskrifter som påverkar 

utrymningssystemet 
• Systematiskt brandskyddsarbete 

   
Efter genomförd övning har deltagarna praktiska kunskaper om  

    -     Hur uppmärksamhet påkallas i en nödsituation samt människors beteende i kritiskt läge             
- Den egna organisationen vid brand och utrymning. Åtgärder vid brand och annan fara 
- Hur brand uppstår samt risker och skadeverkningar i samband med brand 
- Grunderna för utrymningssystem och utrymningsstrategi   
- Utrymningsplanens innehåll och placering samt vägledande markering 
- Utrymningsvägarna i de egna lokalerna samt återsamling och rapportering 
- De vanligaste lagarna och förordningarna som reglerar utrymningssystemet 

Efter genomförd övning ställer vi, när kunden så önskar, samman en slutrapport som bygger på 
enkätundersökningen från deltagarna och kontrollanternas iakttagelser. Om så önskas ställer vi 
också ut deltagarbevis. 

Kontakta oss för planering av Prestos utrymningsövning så att vi kan anpassa den till era 
förutsättningar. En god investering för att förhindra eller minska skador på människor vid ett 
brandtillbud eller andra olyckor. 
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