
UTRYMNINGSPLAN	  STORA	  MATSALEN	  
	  

	  
	  
I	  stora	  matsalen	  får	  det	  vistas	  totalt	  200	  personer	  samtidigt.	  Fartyget	  kommer	  att	  ligga	  
förtöjt	  vid	  kaj	  under	  hela	  arrangemanget.	  
	  
Primär	  utrymningsväg	  
Utrymning	  mot	  kaj	  sker	  främst	  via	  foajén	  (huvudingången)	  samt	  akterut	  via	  
serveringsgången	  (se	  de	  heldragna	  linjerna	  på	  ritningen	  ovan).	  
	  
Sekundära	  utrymningsvägar	  
Det	  finns	  även	  alternativa	  utrymningsvägar	  som	  går	  över	  akterdäck	  samt	  via	  ett	  fönster	  i	  
matsalen	  (glashammare	  finns	  placerad	  vid	  fönstret).	  Samtliga	  utgångar	  är	  skyltade	  (se	  
de	  streckade	  linjerna	  på	  ritningen	  ovan)	  
Skulle	  en	  evakuering	  mot	  kaj	  inte	  vara	  möjlig	  av	  olika	  anledningar	  finns	  uppblåsbara	  
livflottar	  placerade	  på	  fartygets	  högersida	  (styrbord)	  som	  kan	  sjösättas	  av	  besättningen.	  
Det	  kan	  även	  bli	  aktuellt	  att	  förflytta	  fartyget	  vid	  en	  allvarlig	  händelse	  där	  utrymning	  
mot	  kaj	  inte	  är	  möjlig.	  
	  
Brandlarm	  
Brandlarmet	  ombord	  aktiveras	  av	  värme	  och	  löser	  ut	  vid	  en	  temperatur	  om	  65	  grader	  
eller	  högre.	  Brandlarmet	  har	  2	  slingor	  för	  att	  motverka	  falsklarm.	  
Vid	  brand	  aktiveras	  fartygets	  brandlarm.	  Det	  är	  en	  hög	  siren	  som	  ljuder	  var	  5:e	  sekund.	  I	  
samband	  vid	  utlöst	  brandlarm	  stängs	  automatiskt	  branddörrar	  och	  spjäll	  samt	  
evakueringsfläktar	  stoppas.	  	  
	  
Övrig	  säkerhetsinformation	  
Ombord	  på	  Teaterskeppet	  finns	  hjärtstartare,	  bår,	  akutväska	  (Sjöfs	  2000:21	  bilada	  D),	  
allergimediciner	  (Adrenalin,	  	  Betapred	  och	  Deslotatadine),	  syresättningsmätare,	  
blodsockermätare,	  mobilt	  EKG.	  
Enligt	  lag	  får	  besättningen	  inte	  lämna	  ut	  några	  läkemedel	  utan	  läkares	  godkännande.	  



UTRYMNINGSPLAN	  LILLA	  MATSALEN	  
	  

	  
	  
I	  lilla	  matsalen	  får	  det	  vistas	  totalt	  70	  personer	  samtidigt.	  Fartyget	  kommer	  att	  ligga	  
förtöjt	  vid	  kaj	  under	  hela	  arrangemanget.	  
	  
Primär	  utrymningsväg	  
Utrymning	  mot	  kaj	  sker	  främst	  via	  akterlandgången	  (se	  de	  heldragna	  linjerna	  på	  
ritningen	  ovan).	  
	  
Sekundära	  utrymningsvägar	  
Det	  finns	  även	  alternativa	  utrymningsvägar	  som	  går	  via	  stora	  matsalen	  och	  sedan	  ut	  
genom	  den	  främre	  landgången	  (huvudentrén).	  Samtliga	  utgångar	  är	  skyltade	  (se	  de	  
streckade	  linjerna	  på	  ritningen	  ovan)	  
Skulle	  en	  evakuering	  mot	  kaj	  inte	  vara	  möjlig	  av	  olika	  anledningar	  finns	  uppblåsbara	  
livflottar	  placerade	  på	  fartygets	  högersida	  (styrbord)	  som	  kan	  sjösättas	  av	  besättningen.	  
Det	  kan	  även	  bli	  aktuellt	  att	  förflytta	  fartyget	  vid	  en	  allvarlig	  händelse	  där	  utrymning	  
mot	  kaj	  inte	  är	  möjlig.	  
	  
Brandlarm	  
Brandlarmet	  ombord	  aktiveras	  av	  värme	  och	  löser	  ut	  vid	  en	  temperatur	  om	  65	  grader	  
eller	  högre.	  Brandlarmet	  har	  2	  slingor	  för	  att	  motverka	  falsklarm.	  
Vid	  brand	  aktiveras	  fartygets	  brandlarm.	  Det	  är	  en	  hög	  siren	  som	  ljuder	  var	  5:e	  sekund.	  I	  
samband	  vid	  utlöst	  brandlarm	  stängs	  automatiskt	  branddörrar	  och	  spjäll	  samt	  
evakueringsfläktar	  stoppas.	  	  
	  
Övrig	  säkerhetsinformation	  
Ombord	  på	  Teaterskeppet	  finns	  hjärtstartare,	  bår,	  akutväska	  (Sjöfs	  2000:21	  bilada	  D),	  
allergimediciner	  (Adrenalin,	  	  Betapred	  och	  Deslotatadine),	  syresättningsmätare,	  
blodsockermätare,	  mobilt	  EKG.	  
Enligt	  lag	  får	  besättningen	  inte	  lämna	  ut	  några	  läkemedel	  utan	  läkares	  godkännande.	  



UTRYMNINGSPLAN	  TEATERSALONGEN	  
	  

	  
	  
I	  lilla	  matsalen	  får	  det	  vistas	  totalt	  218	  personer	  samtidigt.	  Fartyget	  kommer	  att	  ligga	  
förtöjt	  vid	  kaj	  under	  hela	  arrangemanget.	  
	  
Primär	  utrymningsväg	  
Utrymning	  mot	  kaj	  sker	  främst	  via	  2	  trappor	  belägna	  i	  lokalens	  bakre	  del	  upp	  till	  
huvudentrén	  (se	  de	  heldragna	  linjerna	  på	  ritningen	  ovan).	  
	  
Sekundära	  utrymningsvägar	  
Det	  finns	  även	  alternativa	  utrymningsvägar	  som	  går	  via	  2	  dörrar	  uppe	  på	  scenen.	  Den	  
ena	  dörren	  som	  är	  belägen	  i	  bakkant	  på	  scenens	  högra	  del	  (sett	  från	  åskådarnas	  håll)	  
leder	  upp	  till	  serveringsgången	  och	  där	  sedan	  en	  mindre	  landgång	  finns	  belägen.	  Den	  
andra	  dörren	  går	  via	  fartygets	  maskinrum/verkstad	  upp	  via	  en	  trappa	  till	  fartygets	  kök,	  
där	  man	  sedan	  kan	  gå	  ut	  på	  fartygets	  däck	  och	  vidare	  via	  en	  mindre	  landgång	  till	  kaj.	  
Samtliga	  utgångar	  är	  skyltade	  (se	  de	  streckade	  linjerna	  på	  ritningen	  ovan)	  
Skulle	  en	  evakuering	  mot	  kaj	  inte	  vara	  möjlig	  av	  olika	  anledningar	  finns	  uppblåsbara	  
livflottar	  placerade	  på	  fartygets	  högersida	  (styrbord)	  som	  kan	  sjösättas	  av	  besättningen.	  
Det	  kan	  även	  bli	  aktuellt	  att	  förflytta	  fartyget	  vid	  en	  allvarlig	  händelse	  där	  utrymning	  
mot	  kaj	  inte	  är	  möjlig.	  
	  
Brandlarm	  
Brandlarmet	  ombord	  aktiveras	  av	  värme	  och	  löser	  ut	  vid	  en	  temperatur	  om	  65	  grader	  
eller	  högre.	  Brandlarmet	  har	  2	  slingor	  för	  att	  motverka	  falsklarm.	  
Vid	  brand	  aktiveras	  fartygets	  brandlarm.	  Det	  är	  en	  hög	  siren	  som	  ljuder	  var	  5:e	  sekund.	  I	  
samband	  vid	  utlöst	  brandlarm	  stängs	  automatiskt	  branddörrar	  och	  spjäll	  samt	  
evakueringsfläktar	  stoppas.	  	  
	  
Övrig	  säkerhetsinformation	  
Ombord	  på	  Teaterskeppet	  finns	  hjärtstartare,	  bår,	  akutväska	  (Sjöfs	  2000:21	  bilada	  D),	  
allergimediciner	  (Adrenalin,	  	  Betapred	  och	  Deslotatadine),	  syresättningsmätare,	  
blodsockermätare,	  mobilt	  EKG.	  
Enligt	  lag	  får	  besättningen	  inte	  lämna	  ut	  några	  läkemedel	  utan	  läkares	  godkännande.	  


