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Inledning 

STILs/ILIs lokaler består av två brandceller. En brandcell är ett röktätt 

utrymme med brandhärdiga väggar, golv och tak.  En brandcell står emot 

brand i minst en timme. Räddningstjänsten är på plats inom 10 minuter efter 

larm.  

I STILs/ILIs lokaler består den ena brandcellen av de tre konferensrummen; 

Havet, Horisonten och Stranden (brandcell Konferens). Den andra 

brandcellen består av resten av STILs/ILIs lokaler (brandcell Kontor). 

Mellan brandcell Kontor och brandcell Konferens finns en ståldörr. Den 

avgränsar brandcellerna och ska hållas stängd vid brand. Den får inte 

blockeras. 

Trapphuset vid hissarna är också en brandcell (brandcell Trapphus). 

Räddningstjänsten föreslår att personer som inte kan använda trappor stannar 

i en brandcell för att invänta Räddningstjänstens hjälp med utrymning.  

 Brand i fastigheten  (men inte i STILs/ILIs lokaler) 

 Fastighetens brandlarm går. Alla som finns i STILs/ILIs lokaler 

samlas i brandcell Konferens. 

 Två personer går runt i STILs/ILIs lokaler för att se om någon finns 

kvar och om det brinner någonstans hos oss. 

 En person ringer 112. (Den som ringer ska upplysa om att det finns x 

antal rullstolsburna personer  i STILs/ILIs lokaler). 

 En person prickar av närvarande i namnlistan. (Namnlista sitter på 

väggen bredvid nödutgången i brandcell Konferens och väggen 

bredvid entrédörren i brandcell Kontor). Ta med namnlistan vid 

utrymning. 

 En person utses att möta upp Räddningstjänsten och informera om att 

det finns x antal rullstolsburna personer  i STILs/ILIs lokaler. (Ta 

med mobiltelefon). 

 Påbörja utrymning som sker via nödutgång och brandtrappa från 

brandcell Konferens. 

 Personer som inte kan ta sig nerför trappor kan stanna i brandcell 

Konferens och invänta Räddningstjänsten.  Utrymning sker sedan via 

fönster och stegbil. 
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 Återsamlingsplatsen är på parkeringen vid Munkforsplan, husets 

baksida. (Utgång från plan 5 ) 

 Bocka av närvarande i namnlistan. 

Brand i STILs/ILIs lokaler 

Rädda  -   Larma  -   Släck  -  Utrym 

Rädda alla som är i fara och varna/uppmärksamma flera personer på att det 

brinner genom att trycka på larmknappen (om inte larmet redan gått) som 

sitter bredvid nödutgången i brandcell Konferens. 

Två personer går runt och varnar alla som finns i STILs/ILIs lokaler. Alla 

samlas i närmaste brandcell där det inte brinner (Brandcell Konferens, 

Kontor eller Trapphus). En person prickar av närvarande i namnlistan. 

(Namnlista sitter på väggen bredvid nödutgången i brandcell Konferens och 

en sitter på väggen bredvid entrédörren i brandcell Kontor). Ta med 

namnlistan vid utrymning.  

Larma per telefon: Ring 112. Meddela vem som ringer, vad som har 

inträffat och om det finns skadade eller instängda personer i lokalerna. (Den 

som ringer ska upplysa om att det finns x antal rullstolsburna personer i 

STILs/ILIs lokaler). 

En person utses att möta upp Räddningstjänsten och informera om att det 

finns x antal rullstolsburna personer i STILs/ILIs lokaler. (Ta med 

mobiltelefon). 

Släck om det bedöms som möjligt utan risk. Brandredskap finns utplacerade 

på fyra olika ställen i lokalerna. 

Utrym snarast via närmaste utrymningsväg. Det finns tillgång till två 

utrymningsvägar, den ena via entrédörren och trapphuset och den andra via 

nödutgången och brandtrappa från brandcell Konferens. Undvik att passera 

rökfyllda lokaler.  Hiss ska inte användas vid utrymning. Personer som inte 

kan ta sig nerför trapporna kan stanna i brandcell där det inte brinner och 

invänta Räddningstjänsten. Utrymning sker sedan via fönster och stegbil 

eller annat sätt som Räddningstjänsten anser säkert. 

Återsamlingsplats är på parkeringen vid Munkforsplan, husets baksida mot 

tunnelbanan. (Utgång från plan 5) 

Bocka av närvarande i namnlistan. 
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