ZUCASA

TIPSET

Brandöva hemma
Det är mycket viktigt att man har en utrymningsplan. Denna ser olika ut, beroende på om man bor i ett flerfamiljshus
eller i villa. Det viktigt att alla i familjen
känner till den och vet vad som gäller om
det skulle börja brinna. Men det räcker
inte med att ha en plan – man måste öva
också!
I utrymningsplanen ingår även att ha
bestämt en uppsamlingsplats, utanför
bostaden.
Det är viktigt att lära barnen hur
brandvarnaren låter och vad man då ska
göra. Så det gäller att öva realistiskt –
tryck på brandvarnaren och börja sedan
utrymningen.
Så här brandövar du hemma eller i
sommarstugan:

Bättre kontroll med ZuCasa
Karlstad Universitet har använt ZuCasa sedan september 2013 och
är mycket nöjda. Tidigare fyllde man i blanketter och skrev papper.
Nu sköts allt via webben och surfplattor.
Fram till förra året sköttes brandskyddskontrollerna på Karlstads Universitet med
papper och penna. Nu sker det med
surfplattor och via webben i Utvägens
program ZuCasa. Visserligen fanns ett
datasystem, men det var tungrott och
svårt att arbeta i.
Universitetet har två fakulteter: tekniska och humanistiska. Tekniska är störst,
så där finns fyra brandskyddsansvariga.
All utbildning finns samlad i Karlstad
utom en, Musikhögskolan, som ligger i Arvika. Lokalerna omfattar 85 000 m2, det
finns 16 000 studenter och 1 200 personal.
Lokalerna ägs av Akademiska Hus, men
verksamheten är universitetets. Man har
därför gjort upp med fastighetsägaren
hur ansvaret för brandskydd och liknande
ska fördelas.
Två gånger per år görs brandskyddskontrollerna. En i november/december,
en i maj/juni. Så än så länge har man bara
gjort en kontrollrond.
Jan Gambring, som är säkerhetsansvarig på Karlstad Universitet, fattade beslutet om att köpa in ZuCasa i maj 2013.
Utvägen började arbetet med att överföra det gamla systemet, ritningar, etc till
ZuCasa. Inför lanseringen höll Utvägen en
genomgång, eller en liten utbildning, på
två timmar med de brandskyddsansvariga. I september gick systemet i drift och

kontrollanterna kunde gå runt och göra
sina kontrollronder. De hade fyra till fem
veckor på sig.
Jag kunde kontinuerligt följa hur kontrollronderna utfördes via ZuCasa, berättar Jan Gambring. En efter en gjordes ronderna och jag kunde direkt se om det
fanns brister och när de åtgärdades.
Två av de brandskyddsansvariga använde surfplattor under kontrollronderna.
Då görs uppdateringarna direkt och man
kan följa arbetet i realtid.
– Övergången till ZuCasa gick mycket
smidigt. Det var inga större komplikationer med konverteringen. De stora fördelarna med ZuCasa är att det är enklare,
tydligare, bra överblick och att det är webbaserat. Och det sparar tid och papper,
avslutar Jan Gambring.

Varför heter det ZuCasa?
Zu kommer från baskiska och
betyder ”du”, ”casa” är spanska
och betyder ”hemma”.
Många har hört det spanska
uttrycket ”Mi casa es su casa”,
som betyder ungefär ”Mitt hem är
ditt hem” eller ”Känn dig som
hemma”.
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Alla ska känna till hur man skyddar
sig mot rök och eld
Prata om att röken är farlig och att man
därför aldrig ska gå ut i ett rökfyllt trapphus. Visa hur man gör för att krypa under
röken. Visa också hur brandsläckaren
fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och kväva mindre
bränder.
Alla ska ha två vägar ut ur ett
brinnande hus
Gör en utrymningsplan och låt gärna
barnen vara med i planeringen. Gå då
igenom husets alla utrymningsvägar. Om
möjligt – se till att ni har minst två utrymningsvägar för alla i familjen, minst en på
varje våningsplan.
Alla ska gå till uppsamlingsplatsen
om det brinner
Vid en brand är det mycket viktigt att ni
har bestämt en tydlig uppsamlingsplats.
Om alla går dit så vet ni när alla är ute –
och ni behöver inte gå in i huset igen för
att kolla om någon saknas.
Tre saker du bör tänka på när du
brandövar med barn
Lär barnen att inte gömma sig. Lär barnen att de ska ropa på hjälp. Lär barnen
att krypa under röken. Gör det också till
en vana att alltid visa barnen var utrymningsvägarna och uppsamlingsplatsen
finns när ni är på nya ställen.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
Om du kommer till en stängd dörr, öppna
den inte utan att först ta reda på om det
brinner på andra sidan. Om du känner på
dörren upptill och den är varm brinner
det förmodligen på andra sidan. Stäng
alla dörrar bakom dig. En stängd dörr
hindrar branden från att sprida sig
snabbt och gör att räddningstjänsten
vinner tid. Gå sedan till uppsamlingsplatsen.

