


Säkerhet vid GMV

• GMV använder Chalmers organisation och 

regler för säkerhetsfrågor 

• Den mesta informationen finns på 

Chalmers insida. 

• Kompletteras med info på GMVs

internsidor.  



Säkerhet vid Chalmers

• Inkluderar

– Säkerhetspolicy

– Brandsäkerhet

– Krishantering

– Informationssäkerhet



Säkerhet vid Chalmers

• Säkerhetspolicy

• Chalmers är en högskola med akademiska fri och rättigheter och ett öppet 
arbetsklimat. Samtidigt ligger det i Chalmers intresse och är vår skyldighet 
att skydda alla som deltar i verksamheten, tillgångarna, anläggningarna och 
allmänheten mot skada och förlust. Vid alla riskbedömningar skall 
personsäkerheten alltid prioriteras högst. 

• För att uppnå dessa mål skall vi:

• Fastställa var säkerhetsansvaret ligger.

• Så tidigt som möjligt väga in säkerhetsaspekter i planering och ta hänsyn till 
dessa i vår verksamhet.

• Fortlöpande identifiera och värdera hot och risker samt vidtaga lämpliga 
åtgärder.

• Snabbt och omtänksamt ta hand om personer i verksamheten som utsatts 
för hot eller våld.

• Rapportera alla händelser, risker och hot till ansvariga.

• Skapa och vidmakthålla ett säkerhetsmedvetande genom rutiner, 
information och utbildning av all personal, studerande och övriga som 
bereds tillträde till Chalmers verksamhet



Brandskydd 

• Systematiskt brandskyddsarbete

• Vid händelse av brand eller larm

• Intern information 

• Brandövning

• Info till övriga verksamheter



Systematiskt 

brandskyddsarbete
• SBA inkluderar 

- Organisation

- Ansvar

- Uppdrag

- Samordning

- Gränsdragningar 



Vid händelse av brand eller 

olycka 
• Om något oförutsett händer

• Vid akut situation larma ambulans, brandkår eller polis - ring 112.

•

• Vid olycka sker insatsen enligt följande:

• Personsäkerheten går alltid först.

• Rädda personer i akut fara.

• Larma. Ring 112 även om brandlarm löst ut. Uppge närmaste larmadress/mötesplats, se 
lista nederst.

• Varna.

• Utrym lokalen, stäng dörrarna. Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats.

• Släck (vid brand) eller åtgärda utsläpp om möjligt.

• Möt upp Räddningstjänsten vid den anvisade larmadressen/mötesplatsen.

• Visa vägen till olycksplatsen.

• Informera väktaren på Chalmers om vad som hänt. Jourtelefon är 772 44 99. Begär att bli 
kopplad till "Chalmersvakten".

• När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet. Utryckningstiden till 
Chalmers är ca 10 minuter.

• Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.



Kris

• Dödsfall

• Hot

• Oegentligheter

• Stöld

• Obehöriga personer

• Länk till Chalmers insida:

• http://www.chalmers.se/insidan/SV/om-
chalmers/sakerhet/krisorganisation-och

• Hur får vi information om annan incident eller fara som 
påverkar oss?

http://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/sakerhet/krisorganisation-och


Väktare

• Jourväktare

• Chalmers båda campus bevakas utanför 
ordinarie arbetstid av väktare. Via jourtelefonen 
kan anställda och studenter lämna information och 
få assistans av väktaren utanför ordinarie 
arbetstid. Jourtelefonen ersätter inte samhällets 
larmorganisation via 112 eller övriga journummer 
till våra fastighetsförvaltare.

• Jourtelefonnumret är 772 44 99, begär att bli 
kopplad till "Chalmersvakten". Chalmersvakten 
nås även via e-post 
chalmersvakten.aos@chalmers.se

•

mailto:chalmersvakten.aos@chalmers.se


På gång…

• Kommunikation och marknad arbetar med 
plan för övergripande info

• GMVs interna sidor uppdateras

• Med i årshjul för info på GMV

• Inkluderas i intro för nyanställda

• Brandövning innan sommaren

• Genomgång med miljöenheten och CSR 
Väst

• Ev utbildning


