
 
 

Instruktioner 
för utrymning och olyckor, 

information 
om säkerhet och öppettider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allmän information 
I denna broschyr hittar du det mesta du behöver veta om 
säkerhet och utrymning på Campus Helsingborg. 

 
Glöm inte att slå 0 (noll) för att komma ut på den externa 
telefonlinjen. 

 
 

Kontaktlista 

VAD 

 
 
VEM 

 
 

TELEFON 

Övergripande ansvar Annika Olsson                     070-522 45 69 

 
Brand 

 
Räddningstjänsten 

 
 112 

Brandskyddsansvarig Jerker Jacobsson  0709-56 57 93 

   

Olyckor/Sjukhus Ambulans 112 

 Reception 042-35 65 20 

Polis Polisen 112 

Allmän säkerhet Samer Shakhtour      0708-17 63 70 
 

Universitetets larmcentral       046-22 20 700 
 
Exempel: Iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar 
och passerkort med mera. Ingen händelse är för liten! 



 

BRAND 
 
Om brand uppstår: 

 
• Ring 112 och begär brandkåren. 
• Tryck på brandlarmsknappen, detta startar larmet. 
• Redogör lugnt och tydligt: 

Vad som brinner och i vilken omfattning. 
Du befinner dig på: Campus Helsingborg, 
Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden) 

• Stäng dörrar och fönster. 
• Utrym till ÅTERSAMLINGSPLATSEN! 

 
Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm. Med detta 
menas att brandkåren automatisk larmas om temperaturen 
överstiger 70 grader. Byggnaden är även försedd med ett 
sprinklersystem. 

 
KOM IHÅG ATT DU ALLTID SKALL RINGA BRANDKÅREN 
OAVSETT BRANDENS STORLEK. 

 
 

UTRYMNINGSLARM 
När larmet ljuder skall alla på Campus Helsingborg GENAST 
utrymma byggnaderna och bege sig till återsamlingsplatsen. 

 
 

UTRYMNINGSPLANER 
Utrymningsplaner med markerade utrymningsvägar finns 
placerade i korridorerna på samtliga våningsplan. Ta gärna en 
titt på dessa som en teoretisk utrymningsövning. 

 
För att försäkra att brandlarmsanläggningen fungerar testas 
denna en gång i månaden. 



 

UTRYMNING TILL ÅTERSAMLINGSPLATS 
 

• Utrym direkt lugnt och sansat, ta närmsta vägen ut. Utrym via 
trapphus, hiss får inte användas. 

• Återsamlingsplatsen finner ni utanför huvudentrén vid 
trapporna. 

• Blockera inte huvudentrén, gå en bit ut. 
• Använd om möjligt alternativa utrymningsvägar, det 

finns två trapphus på varje våningsplan ett mot norr 
respektive söder. 

• Nödutgångar är markerade med grön vägledande 
markering. 

 
 
STANNA KVAR PÅ ÅTERSAMLINGSPLATSEN TILLS 
BRANDSKYDDSANSVARIG TILLÅTER DIG ATT ÅTERVÄNDA! 

 
 
 
 
 
 

  
Återsamlingsplats Vägledande markering 

 
 
 
 
 
 

SE ÄVEN KARTA TILL HÖGER. 



 

ÖVERSIKT CAMPUS HELSINGBORG 
 
 
 

 



 

OLYCKOR OCH SJUKDOM 
 
Om någon blir sjuk, skadad eller på annat sätt behöver 
ambulanstransport, informera receptionen (042-35 65 20) 
eller ring 112 direkt och begär ambulans. 
Du befinner dig på: Campus Helsingborg, 
Universitetsplatsen 2 (känd som Tretornbyggnaden) 

 
Möt upp ambulanspersonalen och visa dem vägen. Under 
tiden ni väntar, försök hjälpa den skadade. Vid lättare typ av 
olyckor, lägg första förband och hjälp den skadade till 
sjukhuset.  
 
Hjärtstartare samt första förband finns på varje våningsplan. 
 

 
U103 Reception (Här finns även en akutväska) 
C 147 Postrum 
C 211 Bibliotek                                      E 205D  Kopieringsrum 
C 327 Fikarum                                       E 324A  Kopieringsrum 
C421 Ellab                                              E 430     Kopieringsrum      
C 423 Ellab 
C424 Kontor/Lab 
C428 Ellab 
C 529 Kopieringsrum 
C 636 Kopieringsrum 
 
 
  
   
  
Hissar är försedda med larm som är kopplade till SOS-
alarm även utanför ordinarie arbetstid. 



SÄKERHET 

Som student på Campus Helsingborg ber vi dig att inte släppa 
in okända personer och förhålla dig till de regler och policys 
som finns. 

 
 

 

Huvudentrén 
ÖPPETTIDER 

Måndag - Fredag 07.30-16.30 
 
Helgdagar är Campus Helsingborg låst 

 
Receptionen 
Måndag – Torsdag 08:00 – 16:30, Fredag 08:00 – 15:30 
042-35 65 15, 042-35 65 20 
reception@ch.lu.se 

 
Vaktmästeriet 
Vardagar 08:00-16:00 
0708-17 63 70 
vaktmasteri@ch.lu.se 

 
Utanför ordinarie termin kan avvikelser förekomma, du hittar 
alltid aktuella öppettider på https://portal.ch.lu.se/ 

 
 
 
 

Frågor besvaras av Samer Shakhtour, 0708-17 63 70 
 
Säkerhetschef, Per Gustafson, +46 46 222 37 48 
Brandskyddsansvarig, Jerker Jacobsson, +46 709 565 793  
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