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Brandskyddsregler - Lunds universitet 
Dessa regler är upprättade med syfte att säkerställa brand- och utrymningssäkerheten inom 
Lunds universitets lokaler. Reglerna gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning av 
vad som kan anses som olämpligt med hänsyn till brand- och utrymningssäkerheten. Andra 
kompletterade regler inom särskilda områden och inte minst sunt förnuft är också vägledande. 

Inom Lunds universitet gäller följande: 

1. Utrymningsvägar, släckredskap, utrymningsskyltar, brandlarmsknappar och 
utrymningsplaner får aldrig vara blockerade eller täckta på ett sådant sätt att de är 
svåra att använda eller upptäcka. 

2. Utrymningstrapphus skall hållas fria från brännbart material (t.ex. lös inredning, 
kartonger och annat emballage). 

3. Dörrar i brandcellsgräns (så kallade branddörrar) får endast ställas upp med anordning 
kopplad till brandlarmet, som säkerställer att dörren stängs vid utlöst brandlarm. 

4. Den som tänder ett levande ljus ansvarar för att det släcks. Brännbart material som kan 
antändas får inte finnas i närheten.  

5. Kaffebryggare/vattenkokare/kokplattor ska vara försedda med timer. Dessa ska vara 
placerade i för ändamålet anpassade lokaler (kök eller motsvarande), dvs inte i 
enskilda kontorsrum.  

6. Brännbart material får inte ställas eller förvaras på kokplattor, spisar eller andra varma 
föremål (även om dessa är avstängda vid tillfället).  

7. Brännbart material får ej förvaras ovanpå kylar/frysar. 
8. Grenkontakter får inte sammankopplas med varandra i följd eftersom det finns risk för 

överbelastning av vägguttaget med överhettning som följd. 
9. Laddning av mobiltelefoner, datorer och surfplattor får inte ske direkt på, eller under, 

lättantändligt material (så som papper, tyg eller kartong).  
10. Tillfälliga uppvärmningsanordningar (t.ex. portabla el-element) ska generellt inte 

användas. Om det inte kan undvikas skall stor försiktighet iakttas så att elementet inte 
riskerar att täckas över på något sätt, samt att det finns tillräckligt fritt utrymme runt 
elementet för att luft skall kunna cirkulera obehindrat. Brännbart material får inte 
riskera att komma i kontakt med elementet. El-elementet ska stängas av när 
arbetsdagen är slut. 

11. Möbler och annan inredning ska köpas in av upphandlad leverantör för att kunna 
säkerställa korrekta brandskyddskrav.  

12. Fritt mått runt branddetektorer, belysningsarmaturer och sprinklerhuvuden ska vara 
minst 0,5 m. Inga föremål får finnas inom detta avstånd från respektive installation.  

13. Blinkande lysrör ska omedelbart bytas ut.  
14. Alla medarbetare inom Lunds universitet ska genomgå WEB-baserad grundläggande 

utbildning i Kompetensportalen samt genomföra praktisk släckövning. Detta ska 
repeteras minst vart 5:e år.  

15. Brandfarliga och explosiva varor skall hanteras och förvaras enligt Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och de särskilda regler som finns för 
respektive verksamhetsställe inom Lunds universitet.  

https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activitycentre/activitycentre.aspx
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