Vid evakuering av Kulturcentrum Ebeneser under evenemang
Dokumentet Brandskyddsinformation till arrangörer finns vid varje station och
är känt för arrangörer och volontärer.
Arrangör – bra att veta vid brand- & utrymningslarm
Arrangörer skall informeras om att ansvaret för gästernas säkerhet ligger på
denne. Detta innebär bland annat att arrangören skall ta del av de
brandskydds- och utrymningsrutiner som gäller för Kulturcentrum Ebeneser.
Skriftliga instruktioner för hur personalen agerar vid brand eller annat tillbud
som medför att lokalen måste utrymmas. Dessa instruktioner gås igenom kort
30 minuter innan varje evenemang med volontärer, arrangörer annan personal
vid evenemanget och finns tillgängliga vid varje station. Alla dokument kring
systematiskt brandskyddsarbete i Kulturcentrum Ebeneser finns samlat i en
pärm att ta del av.
• Arrangör svarar för att säkerställa att artister lämnat loger och tillhörande
utrymmen i händelse av utrymning.
• Tömmer salong
• Informerar publik
• Arrangör är även ansvarig för återsamlingsplats.
• Arrangör möter upp Räddningstjänst vid brandskåpet utanför
garageinfarten till Clarion. Där finns räddningsledare för utryckningen. Vid
falsklarm är det där arrangör får information om och när det är säkert att gå
tillbaka in i byggnaden.
• Om skäligt vid större utrymning eller olycka, underrätta verksamhetsledare:
Fredrika Johansson

Bra att veta vid brand- & utrymningslarm - Entrévärd/kassapersonal
• Vid utrymning rullas kassaapparaten åt sidan.
• Den som står vid entrén säkrar så att rullstols-wc är utrymd.
• Står kvar på salongsplan och ser till att ingen går in eller upp. Informerar
och visar ut via huvudentrén. Går ut huvudentrén.
• Möter upp vid uppsamlingsplats.
Bra att veta: Brandavskiljande dörrar stängs in till salongen.
VID BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM:
UTRYM BYGGNADEN
Samtliga, utom de med särskilda brandskyddsuppgifter, utrymmer byggnaden via närmaste utgång.
Den siste att lämna ett rum stänger dörren efter sig.
Återsamlingsplatser, ÅP: (Se skissen nedan)
q Ebenesers gäster Skomakargatan/Storgatan
q Övriga Entrén till MQ
Vid konstaterad brand, handla enligt nedan - ”OM DET BRINNER”

OM DET BRINNER:
Rädda – Larma – Släck – Utrymning – Återsamling
Rädda - Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker.
Varna - dem som är hotade av branden.
Larma - Larma 112.
Släck - Släck om du bedömer att du klarar av situationen. Men ta inte för stora risker. Stäng dörrar till rum
inom berörd del för att minska brandspridningen.
Utrym - Grunden för säker utrymning:
Vetskap om utrymningsvägar
Kunskap om larm och risker
Att utrymningsvägar hålls fria
Återsamlingsplatser, ÅP:
Ebenesers gäster: Skomakargatan/Storgatan
Övriga: Entrén till MQ
Ansvarig för återsamlingsplats tar emot räddningstjänsten och ger besked om; var det brinner, om det finns
personer som befinner sig i fara samt var ev evakuerade finns.

Bra att veta vid brand- & utrymningslarm – Garderobsvärdar
• Brandavskiljande dörrar stängs vid utlöst larm.
• Garderobsvärdar kollar så att toaletterna är tomma, ställer sig vid
dörrarna in till garderoben så att ingen går in där.
• Informerar gäster på läktaren om utrymning och visa dem till
nödutgången på högersida om scenen, på läktaren som möjligt
utrymningsväg.
• Går ut genom nödutgången och möter upp vid uppsamlingsplats.
VID BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM:
UTRYM BYGGNADEN
Samtliga, utom de med särskilda brandskyddsuppgifter, utrymmer byggnaden via närmaste utgång.
Den siste att lämna ett rum stänger dörren efter sig.
Återsamlingsplatser, ÅP: (Se skissen nedan)
q Ebenesers gäster Skomakargatan/Storgatan
q Övriga Entrén till MQ
Vid konstaterad brand, handla enligt nedan - ”OM DET BRINNER”

OM DET BRINNER:
Rädda – Larma – Släck – Utrymning – Återsamling
Rädda - Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker.
Varna - dem som är hotade av branden.
Larma - Larma 112.
Släck - Släck om du bedömer att du klarar av situationen. Men ta inte för stora risker. Stäng dörrar till rum
inom berörd del för att minska brandspridningen.
Utrym - Grunden för säker utrymning:
Vetskap om utrymningsvägar
Kunskap om larm och risker
Att utrymningsvägar hålls fria
Återsamlingsplatser, ÅP:
Ebenesers gäster: Skomakargatan/Storgatan
Övriga: Entrén till MQ
Ansvarig för återsamlingsplats tar emot räddningstjänsten och ger besked om; var det brinner, om det finns
personer som befinner sig i fara samt var ev evakuerade finns.

Bra att veta vid brand- & utrymningslarm – Tekniker
• Vid larm stängs strömmen till uttagen på scenen i salongen
stängs av (musikanläggning tystnar) och belysningen tänds i
lokalen.
• Larmet är en signal samt ljusvarning.
• Tekniker ansluter till entrévärdarna i och går ut via
huvudentrén.
Bra att veta: Brandavskiljande dörrar stängs in till salongen och läktare.
VID BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM:
UTRYM BYGGNADEN
Samtliga, utom de med särskilda brandskyddsuppgifter, utrymmer byggnaden via närmaste utgång.
Den siste att lämna ett rum stänger dörren efter sig.
Återsamlingsplatser, ÅP: (Se skissen nedan)
q Ebenesers gäster Skomakargatan/Storgatan
q Övriga Entrén till MQ
Vid konstaterad brand, handla enligt nedan - ”OM DET BRINNER”
OM DET BRINNER:
Rädda – Larma – Släck – Utrymning – Återsamling
Rädda - Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker.
Varna - dem som är hotade av branden.
Larma - Larma 112.
Släck - Släck om du bedömer att du klarar av situationen. Men ta inte för stora risker. Stäng dörrar till rum
inom berörd del för att minska brandspridningen.
Utrym - Grunden för säker utrymning:
Vetskap om utrymningsvägar
Kunskap om larm och risker
Att utrymningsvägar hålls fria
Återsamlingsplatser, ÅP:
Ebenesers gäster: Skomakargatan/Storgatan
Övriga: Entrén till MQ
Ansvarig för återsamlingsplats tar emot räddningstjänsten och ger besked om; var det brinner, om det finns
personer som befinner sig i fara samt var ev evakuerade finns.

Bra att veta vid brand- & utrymningslarm
Om larm utlöses när du står på scenen är det viktigt att behålla lugnet.
Arrangörer, publikvärd, garderobsvärd och caféts personal är väl förtrogna med
lokalen och rutiner vid evakuering.
•

Kliv av scenen och lämna lokalen genom nödutgången till höger om scenen,
framifrån sett.
• Om du befinner dig i logen går du ut i salongen och utrymmer därifrån.
• Det är ej tillåtet att gå in i loge om larmet utlöst.
Bra att veta: Vid larm stängs strömmen till uttagen på scenen i salongen stängs av
(musikanläggning tystnar) och belysningen tänds i lokalen. Larmet är en signal
samt ljusvarning.
VID BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM:
UTRYM BYGGNADEN
Samtliga, utom de med särskilda brandskyddsuppgifter, utrymmer byggnaden via närmaste utgång.
Den siste att lämna ett rum stänger dörren efter sig.
Återsamlingsplatser, ÅP: (Se skissen nedan)
q Ebenesers gäster Skomakargatan/Storgatan
q Övriga Entrén till MQ
Vid konstaterad brand, handla enligt nedan - ”OM DET BRINNER”
OM DET BRINNER:
Rädda – Larma – Släck – Utrymning – Återsamling
Rädda - Rädda först dem som är i direkt livsfara – men ta inte för stora risker.
Varna - dem som är hotade av branden.
Larma - Larma 112.
Släck - Släck om du bedömer att du klarar av situationen. Men ta inte för stora risker. Stäng dörrar till rum
inom berörd del för att minska brandspridningen.
Utrym - Grunden för säker utrymning:
Vetskap om utrymningsvägar
Kunskap om larm och risker
Att utrymningsvägar hålls fria
Återsamlingsplatser, ÅP:
Ebenesers gäster: Skomakargatan/Storgatan
Övriga: Entrén till MQ
Ansvarig för återsamlingsplats tar emot räddningstjänsten och ger besked om; var det brinner, om det finns
personer som befinner sig i fara samt var ev evakuerade finns.

Övrigt:
Funktionärer utan fast uppgift i lokalen
Arrangör, funktionärer från Ebeneser och arrangör utan fasta uppgifter hjälps
åt att se till att lokalerna utryms. Utrym med fördel via nödutgången på
högersida och det är trångt vid huvudingången. Informera gästerna om att
denna nödutgång finns.
Evakuering av rullstolsburna och andra funktionshindrade
Till vänster om entrén till salong och läktare finns uppsamlingsplats för
evakuering av funktionsnedsatta som enbart går av evakuera med hjälp av
räddningstjänst.
• Tryck på Aktivering utrymningsplats – blå dosa.
• Röd lampa tänds när utrymningsplats är aktiverad – räddningstjänst
informerad.
• Grön lampa tänds då räddningstjänst är på plats.
Bra att veta: Hissen får inte användas vid utlöst larm och evakuering.

