
 

2017-03-04 
 

Utrymningsstrategi 
 
Gå ALDRIG ut i ett rökfyllt trapphus! 
1.     Rädda skadade och de som är i fara om detta är möjligt utan risk. 
  
2.               Varna alla och se till att de sätter sig i säkerhet om detta är möjligt utan risk. 
  
3.               Larma. Ring SOS Alarm 112. Tala om ditt namn samt vilket telefonnummer och var 
ifrån du ringer och berätta vad som hänt. Följ larmoperatörens anvisningar. 
  
4.               Släck om möjligt. 
  
5.               Brinner det i din lägenhet och du inte kan släcka? Stäng in branden så att den 
begränsas. 
  
6.               Utrym om möjligt. Är trapphuset rökfyllt, stäng dörren och stanna i lägenheten. 
Invänta räddningstjänsten och påkalla deras uppmärksamhet. 
  
7.               Följ Räddningstjänstens instruktioner. 
  

Alla boende i fastigheterna skall känna till ovanstående. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

Brandskyddsregler 
  

Brandskyddsregel för utrymningsvägar och trapphus: 
För att underlätta utrymning och förhindra uppkomst av brand får inte möbler och utrustning 
placeras på gemensamma öppna ytor i trapphus och källargångar. Städning skall ske 
regelbundet och avfall, returpapper och annat brännbart skall tas om hand. 

Brandskyddsregel för förvaring av brännbart material utomhus: 
Inget brännbart material får ställas intill husfasad, nära under tak på exempelvis lastbryggor. 
För att förhindra anlagd brand och brandspridning skall öppna containrar med brännbart 
material vara placerade minst 6 m från byggnadens fasad. 
  
Brandskyddsregel för dörr i brandcellsgräns: 
För att begränsa brandspridning inom byggnaden skall dörrar i brandcellsgränser hållas 
stängda och vara försedda med dörrstängare. Dörrarna får inte ställas upp med kilar eller 
liknande. 
  
Brandskyddsregel för dörr i utrymningsväg: 
Utrymningsdörr skall vara öppningsbar i minst 90º, vara lätt öppningsbar utan hjälp av nyckel 
eller kod samt vara skyltad på utsidan för att förhindra att dörren blockeras. 
  
Brandskyddsregel för entreprenörer: 
Vid de tillfällen då heta arbeten skall utföras skall entreprenören visa upp giltigt Heta 
arbeten-certifikat för brandskyddsansvarig/ordföranden. Entreprenörer skall informera 
brandskyddsansvarig/ordföranden om arbeten som påverkar brandskyddet. 
  
Brandskyddsregel gällande lampor och lysrör: 
Belysningsarmaturer där skyddskåpa saknas eller är skadad förses med ny skyddskåpa. 
Lysrör som blinkar eller inte tänder repareras omgående. Byte av säkerhetsglimtändare. 
Glödlampor med större watt tal än märkningen på armaturen får inte användas. 
  
Brandskyddsregel gällande räddningstjänstens angreppsvägar: 
Vägar för räddningsfordon skall vara framkomliga och vid behov snöröjda så att möjlighet 
finns att evakuera från samtliga lägenheter. 
  
 
  

 



 

Brandskyddsregel gällande rökning: 
Rökning är förbjuden i trapphus, tvättstugor och allmänna utrymmen. Fimpar slängs i 
befintliga askkoppar. 
  

Rapportering av tillbud: 
För att hindra uppkomst av brand skall händelser som kan leda till en brand rapporteras till 
brandskyddskontrollant/brandskyddsansvarig. Tillbuden skall utvärderas och följas upp för 
att kunna göra eventuella förbättringar. 

Brandskyddsregel gällande förvaring av brandfarliga varor: 
MSB:s regler för förvaring av brandfarlig vara skall efterlevas: 
  
Vinds och källarförråd - Ingen förvaring får ske. 
  
Lägenhet - Sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska 
av högst 10 liters storlek. 
  
Ej inglasad balkong - Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i 
behållare av högst 25 liters storlek. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de 
skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad så räknas den som en del av lägenheten. 
  
Garage i bottenplan - Fordon med tank och reservdunk. Ingen brandfarlig gas eller 

vätska. 
  
Hobbylokal* - 5 liter acetylen. 
 1 gasolflaska P11. 
 25 liter brandfarlig vätska. 
  
* Fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskiljd från övriga utrymmen i 
lägst brandteknisk klass EI30. Lokalen bör vara skyltad med varningsskylt. 
 

 
 

 

 


