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Riktlinjer vid krisledning 
 

 

 

Skada där vitala försörjningssystem slagits ut 
(vatten, värme, el, IT) 
 

Akuta åtgärder 
Beroende på skadans art behöver olika akuta åtgärder vidtas: 
 

– Vid vattenläckage tillkallas fastighetsskötaren via chefen för Kommunikation, 
IT och fastighet eller utanför kontorstid via fastighetsjournummer (se larmlista 
på sista sidan). Utrustning och material som riskerar att dränkas av vatten flyttas. 
Elutrustning som riskerar att utsättas för väta stängs av och kopplas ur. 
 

– Vid omfattande förlust av uppvärmning så att lokalerna blir otjänliga, 
tillkallas fastighetsskötaren via chefen för Kommunikation, IT och fastighet eller 
utanför kontorstid via fastighetsjournummer (se larmlista på sista sidan). Se till 
att dörrar och fönster hålls stängda för att undvika värmeförluster. 
 

– Vid omfattande strömavbrott tillkallas fastighetsskötaren via chefen för 
Kommunikation, IT och fastighet eller utanför kontorstid via 
fastighetsjournummer (se larmlista på sista sidan). Betrakta alla elektriska 
installationer och kontakter som strömförande. 
 

– Vid omfattande krasch för datasystem och internetanslutning kontaktas 
chefen för Kommunikation, IT och fastighet (se larmlista på sista sidan). Om 
misstanke finns om olovligt intrång eller allvarligt datavirus kopplas datorer loss 
från nätverksanslutningar och stängs. 

 

Uppföljning, samma dag 
Rektor och chefen för Kommunikation, IT och fastighet, bedömer i vad mån skadan 
påverkar verksamheten och planerar åtgärder. Bedöm tillsammans med 
kommunikationsansvariga om händelsen har intresse för media och tänk igenom vad som 
i så fall bör sägas. 
 

Uppföljning inom cirka en vecka 
Rektor gör tillsammans med berörda en genomgång av förloppet och dess orsaker och 
sammanställer i en promemoria erfarenheter och åtgärder som förebygger liknande 
händelser i framtiden. 
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