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Evenemangsorganisation 

Säkerhet 
Säkerhetsansvarig Namn Telefon 

Entrévärd/samordnare Namn Telefon 

Övrig 
säkerhetspersonal 

Namn Telefon 

Brandskydd/utrymning 
Brandskyddsansvarig Namn Telefon 

Utrymningsledare/ 
samordnare 

Namn Telefon 

KTH Underskrift 
Datum an l ggare  
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Kontakt 

Vid olycka eller pågående brott  
112 Vid behov av Polis, ambulans eller räddningstjänst 
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser 
1177 - sjukvårdsrådgivning 

Kontakt med KTH 

Säkerhet 

Informera KTH om olycka, alvarliga tillbud och brott. 
08-790 7700 KTH:s säkerhetsberedskap

Övergripande säkerhet 
08 - 790 8861 måndag – fredag 08.00-16. 0 sakerhetschef@kth.se 

ar r gor
a er et a in t e

al r gor
n lar a in t e

Bevaknings- och väktarfrågor  
bevakning@admin.kth.se 

Väktare  
0746 - 33 77 72 alla dagar d gnet runt(personsökare) 

Inpassering och passerkortsärenden 
08 - 790 9200 måndag – fredag 08.00-11.30, 12.30-1 . 0 kortexp@admin.kth.se 

Lokalfrågor 
mba-lokaler@kth.se 

Avfall och fraktioner  
08 - 790 9200 måndag – fredag 08.00-16. 0, avfall@admin.kth.se 

Akademiska Hus AH 

020-552 000  – anmälan av byggnads- och driftrelaterade fel(el, värme, vatten och ventilation, etc).
08-685 77 40 – nyttjanderättsfrågor.
sara.vaghayeie@akademiskahus.se - fastighetsadministratör
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