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1. Bakgrund och syfte
Att säkerställa möjligheterna till säker utrymning vid brand är en
grundläggande aspekt av ett fungerande brandskydd. Verksamheterna
inom Lunds universitet ska därför inom ramen för sitt systematiska
brandskyddsarbete genomföra utrymningsövningar. Utrymningsövningarna ska genomföras för att säkerställa att anställda, studenter,
och andra personer inom Lunds universitets lokaler kan utrymma
byggnader vid akuta händelser och brand.
Denna föreskrift syftar till att beskriva Lunds universitets krav
gällande utrymningsövningar inom universitetet.

2. Periodicitet
Utrymningsövning av teoretisk eller praktisk karaktär ska genomföras
minst en gång per år och byggnad. Inom en femårsperiod ska minst en
av utrymningsövningarna utgöras av en praktisk utrymningsövning.
Utöver ovanstående gäller också följande inom Lunds universitet:
•

I byggnader där tillståndspliktiga mängder brandfarlig och
explosiv vara hanteras ska minst en praktisk utrymningsövning
genomföras per år.

•

I byggnader där det bedrivs undervisning på
grundutbildningsnivå ska minst en praktisk utrymningsövning
genomföras per år.
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Krav om praktisk utrymning enligt ovan kan frångås för hela eller
delar av byggnad där verksamhet bedrivs som inte möjliggör praktisk
utrymningsövning. En sådan bedömning ska dokumenteras och
godkännas av verksamhetsansvarig chef innan frånsteg görs.

3. Samordning
På verksamhetsställe där flera verksamheter eller organisationer ingår
ska utrymningsövningar inom byggnaden samordnas.

4. Utvärdering av utrymningsövning
Efter genomförd utrymningsövning ska övningen utvärderas för att
säkerställa att lärdomar från genomförd övning tillgodogörs inom
verksamheten.
Utvärderingen ska dokumenteras.

5. Uppföljning
Uppföljning av genomförda utrymningsövningar ska ske genom den
årliga uppföljningen av SBA inom fakulteter, institutioner eller
motsvarande.
Ansvar för att uppföljning genomförs åligger dekan, prefekt eller
motsvarande.

6. Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-06-23. I och med denna
föreskrifts ikraftträdande upphör Föreskrift angående
utrymningsövningar för Lunds universitet (dnr I F 79 6297/02) att
gälla i sin helhet.

