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Bilaga 1. 
 
Vid brand, rökutveckling och gasutsläpp 
 

RÄDDA Alla som är i akut fara.  

LARMA Om larmet ej gått (normalt finns automatiskt brandlarm).  

Räddningskåren larmas genom larmknapp, eller via telefon (0-)112.  

Meddela kortfattat:  

‒ Var det brinner 

‒ Om det finns innestängda 

‒ Vad som brinner 

‒ Vem som ringer  

VARNA Alla som hotas av branden eller faran.  

SLÄCK Om detta bedöms som möjligt och lämpligt. 

UTRYM Via närmaste ut- eller nödutgång. 

Avdela någon som möter räddningskåren.  

Stäng dörrar. Använd ej hissar. 

Undvik att passera rökfyllda lokaler. 

Där genomgång är nödvändig – gå hukad eller kryp. 

Utrymning skall ske till uppsamlingsplats.  

ÖVRIGT Om risk finns för miljöpåverkan till luft, mark och vatten – kontakta 
omgående miljökontoret i respektive stad samt miljösamordnaren på LiU  

Se viktiga telefonnummer bilaga 5. 

Bilaga 4. Vid miljöpåverkan till luft, mark och till avlopp 

 



 
Bilaga 2. 

 
Vid bombhot, andra hot eller kidnappning 
 

VAR LUGN! Oavsett vad som är ”hotet” försök att prata med den som utövar hotet.  

Var lugn och var vänlig!  

NOTERA Notera vad som sägs!  

Vid muntligt hot försök att få tillfälle att notera den exakta formuleringen. 

Försök få fram så många uppgifter och detaljer som möjligt. När ska hotet 
sättas i verket? Var finns bomben? Vad är det för typ av bomb? När 
kommer den att explodera? Varför gör du detta? Varifrån ringer du? Vad 
heter du? Representerar du någon organisationen?  

‒ Gör iakttagelser! 

‒ Försök karaktärisera den som meddelar hotet. 

‒ Kön, Ålder, Röst,Tal, Dialekt, Attityd, Bakgrundsljud. 

‒ Andra iakttagelser? Ange plats och tid.  

SÖK Om bomben/föremålet hittas, vidrör ej! Utrym, varna, larma!  

LARMA I akut läge be någon larma polis och/eller väktare. Var inte dumdristig, ta 
hotet på allvar tills motsatsen är bevisad. 

Polis/väktare tillkallad: När? Av vem?  

RAPPORT Polisanmälan.  

OBS! Alla händelser ska rapporteras till prefekt/motsvarande och 
säkerhetsansvarig.  

 



 
Bilaga 3. 

 
Vid upptäckt av inbrott, skadegörelse eller annan misstänkt 
brottslig verksamhet 
 

NÄR? VAR? - Datum:  

- Klockslag:  

- Plats/byggnad/våning:  

- Institution/enhet:  

- Anmälare/namn:  

- Telefon:  

- Mobiltelefon:  

BESKRIV Uppgift om händelsen/iakttagelse:  

Om misstänkt person iakttas notera; antal: kön, ålder, längd, hudfärg, 
hårfärg, frisyr/hårlängd, klädsel/färg, byxa/kjol, jacka, tröja, huvudbonad, 
övriga kännetecken, etc?  

Om misstänkt fordon iakttas notera; registrerings nummer, fabrikat, färg, 
årsmodell, etc 

LARMA I akut läge larma eller be någon larma polis och/eller väktare. 

Polis/väktare tillkallad: När? Av vem?  

Var inte dumdristig, ta hotet på allvar, håll dig från misstänkt 
gärningsman, men om det går håll ögonkontakt till hjälp anländer. Var 
vaksam! Var beredd på att vad som helst kan hända! ”Inga döda hjältar!”  

RAPPORT Polisanmälan. 

OBS! Alla händelser ska rapporteras till prefekt/motsvarande och 
säkerhetsansvarig.  

 
 
 



Bilaga 4. 
 
Vid utsläpp med risk för miljöpåverkan till luft, mark och vatten 
 

VARNA Alla som hotas av utsläpp och hjälp eventuellt skadade i säkerhet om det 
kan ske utan risk för eget liv. 

LARMA Vid större olycka: Ring 112. Informera om: 

- Vem är det som ringer? 

- Var är olycksplatsen? 

- Är några personer skadade? 

- Vad har hänt? 

- Berör olyckan explosiva eller hälsovådliga ämnen? 

- Om det bildas gasmoln; ange i vilken riktning molnet driver? 

VID MILJÖ-
PÅVERKAN 

Anmäl omgående driftstörning eller olycka med risk för miljöpåverkan till 
Miljökontoret i respektive kommun. Underrätta även verksamhetsledning, 
enhetens miljösamordnare samt central miljösamordnare vid LiU ‒ se 
viktiga telefonnummer, bilaga 5. 

Om spill eller läckage till avloppsledningsnätet kan leda till störningar i 
reningsverket ‒ kontakta avloppsreningsverket i respektive stad ‒ se 
viktiga telefonnummer, bilaga 5. 

LÄCKAGE Stoppa läckage genom att täta golvbrunnar eller dagvattenbrunn. Stoppa 
läckage använd absorbent för att ta upp spillet. Absorptions medlet samlas 
sedan och hanteras som miljöfarligt avfall. 

ÖVRIGT Invänta brandkåren. 

 
 
 
 
 
       



Bilaga 5. 
 
Viktiga telefonnummer  
(Skriv ut denna sida, komplettera den med aktuell institutionsinformation, förvara den 
lättillgänglig) 
 
 

 SOS-Alarm 112 

 Via växel LiU: 0–112 

HU: 00–112 

Campusväktare LiU (gäller även i Norrköping) (013-28) 58 88  

Säkerhetshandläggare: Peter Widgren  (013-28) 56 78 

Bitr universitetsdirektör: Mats Arwidson  (013-28) 16 33 

Ersättare: Curt Karlsson (013-28) 10 27                    

IT-säkerhetschef Gun Djerf (013-28) 10 41 

Krishanteringsgruppen (013-28) 58 88 

Miljökontoret i Linköping 

Miljökontoret i Norrköping 

013-20 68 00 

011-15 15 55 

Avloppsverket i Linköping 

Avloppsverket i Norrköping 

013- 28 83 69 

011-18 22 37 

Miljösamordnare: Anders Carlsson (013-28) 18 01 

 

Kontaktpersoner vid egen institution/enhet (fyll i) 

Prefekt   

Intendent   

Teknisk chef   

Kontaktperson  

(säkerhet inom institution)  

 

Fastighetsägare  

Serviceansvarig  

 

 

Försäkring  
Se hemsidan; http://www.liu.se/insidan/forsakringar

 

http://www.liu.se/insidan/forsakringar
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