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Systematiskt brandskyddsarbete – Instruktioner och rutiner 
vid Campus Helsingborg 
 
Nedan följer de rutiner som finns för Campus Helsingborg som rör brandskyddet.  
 
Brandskyddsansvarig och brandskyddsronder 
Husprefekt är brandskyddsansvarig och ansvarar därmed för att brandskyddsronder 
utförs. Förutsättningen är att delegering av SBA-uppgifter skett från prefekt/chef 
till husprefekt enligt fastställd mall. Återrapportering av SBA-arbetet sker i 
Husstyrelsen.  
 
Rökning 
I samtliga lokaler som disponeras av universitetet råder rökförbud. Förbudet gäller 
också i byggnadernas omedelbara närhet som t ex framför entréer, under skärmtak, 
framför fönster etc. Med omedelbar närhet avses en radie på 15 meter från 
byggnaden.  
 
Levande ljus 
Levande ljus får lov att användas på Campus Helsingborg. Ljusen måste placeras 
så att de inte kan trilla, och så att de inte kommer åt något brännbart. Den som 
tänder ett ljus ansvar också för att det släcks.  
 
Elektrisk utrustning mm 
Laddare kan bli varma, undvik därför brännbart material i direkt anslutning till 
laddare. Ingen brännbart material får heller finnas i närheten av kaffe-, 
vattenkokare eller spis. Timer ska finnas i kök/pentry.  
 
Dörr i brandcellsgräns 
Dörr i brandcellsgräns (branddörr) får inte kilas upp eller på annat sätt påverkas så 
den inte stänger ordentligt. På Campus Helsingborg är trapphusen, direkt utanför 
hissarna i C och E-huset, egna brandcellsgränser och fungerar som tillfälliga 
utrymningsplatser.  
 
Brandsläckningsutrustning  
Släckutrustning (handbrandsläckare, brandfilt eller brandpost) får inte blockeras 
eller skymmas. 
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Blinkande lysrör 
Blinkande lysrör kan bli överhettade och ska därför bytas ut direkt. Anmälan till 
vaktmästeriet enligt nedan.  
 
Övernattning 
Övernattning är inte tillåten i våra lokaler.  
 
Ordning och reda 
Det ska råda ordning och reda inom Campus Helsingborg. Det innebär bland annat 
att kartong och annat avfall endast ska samlas på anvisade platser. Korridorer eller 
trapphus får inte användas som uppställningsplats. Utrymningsvägar ska hållas fria.  
 
Anmälan 
Den som upptäcker brister i brandskyddet anmäler det till vaktmästeriet på 
Campus, vaktmasteri@ch.lu.se. Även inträffade incidenter anmäls. 
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