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1 Syfte 
Syftet med handlingen är beskriva hagastadsprojektets gemensamma larmrutiner vid 

olyckshändelse.  

Larmkedjan ska säkerställa att räddningstjänst, ambulans samt polis snabbt skall hitta till de 

aktuella mötespunkterna inom projektet samt att berörda ansvariga får information om 

inträffade händelser. 

Denna larmrutin kommer att uppdateras vid behov. 

2 Larminsats 
Vid kontakt med 112 (SOS Alarm) uppges projekt Hagastaden Stockholm + 

mötesplatsnummer. SOS Alarm kommer då att vidarebefordra den uppgiften i sin larmkedja. 

Därefter kontaktas byggledare/projektledare för aktuell entreprenad/exploatörs 

husbyggnadsprojekt i syfte att Hagastadsprojektet snabbt ska kunna initiera sin interna 

olycksberedskap. 

Vid olycka som har påverkan på trafiken ska Trafik Stockholm kontaktas på: 08-695 50 72       

Entreprenör/exploatör har i uppgift att finnas på plats vid angiven mötesplats vid larm för att 

bistå blåljusenheter i arbetet. Respektive entreprenör/exploatör ska utse 3 st personer som ska 

vara vägvisare för ankommande blåljusdiciplin, dvs. polis, ambulans samt räddningstjänst. 

Personerna ska vara svensk/engelsk-talande.  

3 Insats i befintliga fastigheter under genomförandet 
Räddningstjänsten vill komma fram till byggnaderna för att kunna genomföra en insats 

oavsett om de skall bistå med utrymning eller inte. Längsta avstånd till uppställningsplats bör 

understiga 50 meter. För att bistå vid utrymning ska avstånd mellan uppställningsplats och 

insatspunkt understiga 9 meter.  

 

4 Mötesplatser   

Mötesplatserna är valda utifrån entreprenadindelningen i stort, möjlighet till 

uppställningsplats samt hur blåljusmyndigheter enklast kan ta sig till aktuell plats. 

Respektive entreprenad har en egen mötesplatsskylt. Intill mötesplatsen skall ett ritningsskåp 

som är öppningsbart med brandkårsnyckel finnas tillgängligt. I ritningsskåpet skall 

information som förenklar en räddningsinsats finnas tillgänglig, såsom exempelvis en 

uppdaterad APD-plan och lista på utsedda kontaktpersoner.   

Inom Hagastadsprojektet har en övergripande insatsplan upprättats i syfte att skapa 

förutsättningar för effektiva insatser, se www.hagastaden.eu. Här finnes en översiktskarta med 

samtliga mötesplatser och tillhörande framkörningskort för att underlätta orienteringen för 

blåljusmyndigheter. 

5 Uppdatering 
Insatsuppgifterna kommer att uppdateras successivt dels när nya entreprenörer etablerar sig 

dels vid förändringar i etableringar eller avseende kontaktuppgifter. Respektive 

entreprenör/exploatör ansvarar för att framkörningskort hålls uppdaterade och att 

kontaktuppgifterna är aktuella. Förändringar meddelas till mathias.loof@extern.stockholm.se.  
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