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Säkerhet vid tillfälliga arrangemang 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har den enskilde ansvar för det 
egna brandskyddet. Detta gäller inte bara för byggnader utan även vid 
tillfälliga arrangemang som exempelvis övernattningar i skolor, 
utomhuskonserter, festivaler och marknader. Ansvaret för brandskyddet ligger 
både på den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, 
till exempel den som arrangerar en fest. Det är ägaren som övergripande ser 
till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den tillfällige 
verksamhetsutövaren (arrangören) ser till att verksamheten sker på ett säkert 
sätt, exempelvis genom att inte blockera utrymningsvägarna. Ett bra 
brandskydd förutsätter att alla parter tar sitt ansvar. 

Varför är brandsäkerheten så viktig? 
Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet 
gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta 
fall övertänt. Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats och påbörja 
en insats, därför är det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar. Många 
små delar bidrar till ett bra brandskydd. Tidig släckinsats, fungerande 
utrymningsvägar och en omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan ett 
tillbud och en katastrof. När det väl börjar brinna är ett snabbt agerande 
avgörande. Erfarenheten visar att människor ofta skadats när de inte tagit 
situationen på allvar och agerat direkt när de sett rök eller hört ett 
utrymningslarm. Vid en brand måste därför utrymning påbörjas omedelbart, 
särskilt när det är många människor som ska ut. 

Checklista för brandskyddet 
Som en hjälp inför tillfälliga arrangemang finns en checklista (se bilaga) med 
exempel på viktiga punkter att tänka på före, under och efter arrangemanget. 
Rådgör gärna med räddningstjänsten om du har några frågor om checklistan 
eller något annat som rör arrangemangets brandskydd. 

Övrigt 
Om du har frågor eller funderingar som rör tillfälliga arrangemang kan du alltid 
kontakta Sörmlandskustens räddningstjänst. Se kontaktuppgifter nedan för 
information. 

 Sök övriga tillstånd som behövs, t ex för brandfarlig vara, 
alkoholservering eller livsmedelshantering. 

 Räddningstjänsten kan göra tillsyn och/eller platsorientering både 
innan och under arrangemanget för att bedöma brandskyddet. 

  Det är du som arrangör/motsvarande som har det fulla ansvaret för att 
brandskyddet har en skälig nivå! 

Blanketter för tillstånd med mera hittar du på Nyköpings kommuns hemsida 
(www.nykoping.se), klicka dig sedan vidare till  
e-service/blanketter. 
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Checklista för brandskydd vid tillfälligt arrangemang 

Före:  

 Brandskyddsansvarig ska vara utsedd och denne är kontaktperson 
mot räddningstjänsten. 

 Vid en nödsituation ska utrymning kunna ske på ett snabbt och 
betryggande sätt utan att människor kommer till skada. Detta kan 
exempelvis ske genom att skapa en utrymningsstrategi. Ska eventuell 
musik tystas? Krävs särskild utrymningsledare? 

 Det skall minst finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. 
Personantal och dörrarnas bredd är faktorer som spelar in på hur 
många och breda utrymningsvägarna skall vara. 

 Släckutrustning ska finnas utplacerat i lämplig omfattning på 
strategiska och markerade platser. 

 Personalen vet var släckutrustningen finns och hur den används. 

 Om hantering av brandfarlig vara (gasol, bensin etc.) kommer att ske 
ska detta anmälas till räddningstjänsten på bifogat svarsbrev. 

 Räddningstjänsten ska ha meddelats om arrangemanget via bifogat 
svarsbrev. 

 Om aktiva system (t ex automatiskt brandlarm) finns, ta reda på hur de 
fungerar. Rådgör med ägaren eller den som är anläggningsskötare. 

 Används samlingstält vid arrangemanget så gäller samma krav och 
dessutom att tältduken skall vara brandklassad. Se även 
Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd om samlingstält 
(SRVFS 1995:1). 

 Bestäm vid behov en uppsamlingsplats. 

 Upprätta vid behov en insatsplan. Räddningstjänsten kan bistå med 
dess utformning. 

Under 

 Vid en brand eller annan nödsituation ska SOS, 112, snabbt kunna 
larmas. 

 Tänk på att kontrollera så att utrymningsvägar inte blockeras med 
exempelvis bord, stolar och kläder med mera under tiden 
arrangemanget pågår. 

 Kontrollera att utrymningsvägar är markerade och lätt öppningsbara. 

Efter 

 Efter arrangemanget ska allt vara ”stängt, låst, släckt, kallt och i 
ordning” innan platsen får lämnas obevakad. Till exempel får inga 
varma föremål kastas med soporna och eventuella spisar eller 
gasolbrännare ska vara avstängda. 



Information med 
svarsbrev 

Sidan 3 av 3 

  

 

Säkerhet vid tillfälliga arrangemang 

 

 

 
Nyköpings Kommun  Besöksadress Telefon/fax Org nr 21 20 00-29 40 
Sörmlandskustens Räddningstjänst Jägarhållet 1 Tel:  0155-24 75 00   Bg 619-03 42 
611 83 Nyköping  Fax: 0155-26 96 50 Pg 726 79-4 
e-post: raddningstjansten@nykoping.se   www.nykoping.se 
 
 

Svarsbrev avseende tillfälligt arrangemang 
Svarsbrevet avser (typ av arrangemang): 
 

Plats (namn på byggnad/plats etc.): 
 

Fullständig adress: 
 

Arrangör: 
 

Arrangemanget sker från datum: 
 

Till datum: 

Arrangemanget omfattar maximalt följande antal personer: 
 

 
Jag som brandskyddsansvarig tillika kontaktperson mot räddningstjänsten 
bedömer att brandskyddet är tillfredsställande: 
Underskrift brandskyddsansvarig 
 

Namnförtydligande 
 

Datum (ååååmmdd): 
 

Telefon (där du säkrast nås): 
 

 
Övrig viktig information (t ex hantering av brandfarlig vara): 
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