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Postadress Telefon Telefax Bankgiro  

Lasarettsgatan 42 

982 34 GÄLLIVARE 0970-551 65 0970-176 75 754-1576  
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Gällivare Kommun 
 

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning 
 

Följande regler skall gälla enligt lagen om skydd mot olyckor. 

 

Reglerna skall tillämpas vid tillfällig förläggning i skolor, idrottshallar och 

liknande lokaler. 
 

 

Användning av skolans lokaler för tillfällig inkvartering 

 

 
Anmälan till Räddningstjänsten 

 

Minst en vecka innan arrangemangets början skall arrangörerna underrätta räddningstjänsten, så att 

besiktning kan utföras och eventuella brister åtgärdas.  

Anmälan till räddningstjänsten ska innehålla följande information: 

 

Uppgifter om ansvarig arrangör: 

- Klubben / föreningens namn, adress och telefonnummer. 

- Namn på kontaktperson 

- Tel. till kontaktperson 

 

Uppgifter om förläggningen som används: 

- Förläggningens namn. 

- Antal personer som är förlagda i förläggningen. 

- Förläggningsplan. 

- Namn på ansvarig förläggningsvakt. 

- Tel. till ansvarig förläggningsvakt. 

 

Reception 

Jourlista med förläggningsvakt skall upprättas i lokal där möjlighet finns att använda: 

- Förläggningens signal- eller högtalarsystem. 

- Alarmeringsmöjlighet till räddningstjänsten, polis samt ambulans, exempelvis via telefon eller 

mobiltelefon. 

- Vid telefon uppsätts tydlig skylt med texten ”vid nödsituation ring 112”. 

- Ansvarig förläggningsvakt skall ha erforderlig brandskyddsutbildning ( kan tillhandahållas av 

räddningstjänsten ). 
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Förläggningsplan 

I samband med anmälan till räddningstjänsten skall arrangören presentera ritningar eller skisser över 

hur förläggningen kommer att nyttjas. 

På ritningen skall de lokaler som nyttjas till förläggning vara markerade, även placering på reception 

skall vara utmärkt. 

Ritningarna syftar till att ge räddningstjänstens insatsstyrka viktig information och vägledning i 

händelse av brand eller annat nödläge. 

Information till inkvarterade lag / grupper / föreningar 

- om automatiskt brandlarm finns i förläggningen, brandlarmets funktion. 

- utrymningsvägarnas placering redovisas lämpligen i form av utrymningsplan 

- placering av brandredskap och möjliga larmplatser (larmknappar, telefoner) redovisas lämpligen på 

samma ritning som utrymningsvägarna. 

- lägst godkänd brandvarnare i sovutrymmen. 

- receptionens placering. 

 

Utrymningsvägar 

- varje rum som används för förläggning skall ha tillgång till minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar ut ur byggnaden. Fönster räknas som utrymningsväg i bottenvåningen. Korridor 

som utgör gemensam del av utrymningsvägar skall vara försedd med internt utrymningslarm styrt 

av rökdetektorer, alternativt brandvarnare.  

- De rum och korridorer som ej är tänkta att användas vid förläggningen eller utrymning skall 

hållas låsta för att minska risken för anlagd brand. 

- Utrymningsdörrarna skall vara lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap samt försedda 

med vägledande markering i form av genomlysta eller belysta efterlysande skyltar. 

- Antalet personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och 

utrymningsdörrarnas bredd. För bestämmande av personantal i förläggningen skall kontakt med 

räddningstjänsten tas för beslut. 

 

Ordningsregler 

- Dörrar mellan korridorer och trapphus skall hållas stängda (ej låsta). 

- Stolar/bord, bänkar och andra lösa inventarier får ej placeras i korridorer, trapphus eller på annat 

sätt begränsa utrymningsmöjligheterna. 

- Matlagning, kaffekokning mm skall ske i härför avsedda lokaler, till exempel förläggningens kök 

eller matsal. 

- Rökförbud skall råda i hela förläggningen. 

- Brandredskap skall finnas uppsatta och skyltade med godkända skyltar i den omfattning som 

räddningstjänsten anger. 

- Fordon får ej parkeras framför fasad till förläggning så att släckning, utrymning eller livräddning 

försvåras vid eventuell insats av räddningstjänsten 

 

 

Vid brand 
 

-    Varna de närmast berörda. 

-    Larma räddningstjänsten tel. 112 

- Påbörja släckning med befintlig släckutrustning 

- Möt räddningstjänsten och visa vägen 
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Gällivare Kommun 
 

Anmälan om tillfällig inkvartering i skolor eller dyl. 

 
Inkvartering under tiden………………………………………………………………………... 

 

Ansvarig arrangör: 

 

Klubb/Föreningens namn……………………………………………………………………….. 

 

Namn kontaktperson……………………………………………………………………………. 

 

Telefon till kontaktperson………………………………………………………………………. 

 

 

 

Uppgifter om förläggningen som används: 

 

Förläggningens namn…………………………………………………………………………… 

 

Antal personer som förläggs i lokalerna………………………………………………………... 

 

Ansvarig förläggningsvakt……………………………………………………………………… 

 

Tel. ansvarig förläggningsvakt……………………………………………………….………… 

 

Förläggningsplan bifogas 

 

 

Blanketten insändes till: 
Räddningstjänsten     

Lasarettsgatan 42 

982 34 GÄLLIVARE   larm@gallivare.se 
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