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Brandskyddsregler
Allmänna regler
Var och en som arbetar i någon verksamhet inom flygplatsen är skyldig att känna till och efterfölja dessa
bestämmelser. Vidare skall samtliga känna till var släckutrustning finns tillgänglig, hur den används samt hur
räddningstjänsten kan larmas.
Det åligger varje verksamhetsansvarig, verksam inom flygplatsen, att se till att egen personal har dessa kunskaper
och/eller färdigheter.
Det är bl.a. förbjudet att
Röka inom Dala Airports byggnader och på airside.
Elda
Tanka drivmedel inne i hangarbyggnad.
Tvätta inomhus med brandfarliga vätskor av klass 1, såsom bensin, bensol, sprit, aceton eller motsv.
Köra flygplansmotorer inne i hangarbyggnad.
Kaffebryggare och vattenkokare
Kaffebryggare och vattenkokare får endast användas i utrymmen avsedda för matlagning (kök).
Om kaffebryggare och vattenkokare används permanent ska dessa vara kopplade till en timer.
Om fel upptäcks ska utrustningen tas ur bruk omedelbart.
Heta arbeten
När heta arbeten utförs i lokalerna av entreprenörer, hyresgäst eller egen personal ska svenska
brandskyddsföreningens säkerhetsregler och tillstånd/kontrollistor tillämpas.
Det ska kontrolleras att utföraren har certifikat för ”Heta arbeten”.
Brandskyddsansvarig och utförare kontrollerar arbetsplatsen och brandskyddsansvarig utfärdar tillstånd för
arbetet.
Rökning
Rökning är endast tillåten utomhus på landside.
Askfat ska vara av obrännbart materiel.
Vid tömning av askfat ska det kontrolleras att inga glödande partiklar finns kvar.
Askan ska blötas innan den läggs i sopkärlet.
Om personal upptäcker någon som röker inom förbudsområde ska personalen omedelbart kontakta
personen och informera om gällande regler och be personen släcka sin cigarett. Om detta inte hörsammas
ska personen avhysas.
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Brännbart material
För att förhindra anlagd brand och brandspridning är det inte tillåtet att lämna brännbart material intill
fasader och under skärmtak. Sopkärl (maxvolym 370 liter) får ej placeras närmare än 2 meter från byggnad.
Container avsedd för brännbart material ska vara av den typen att den klassad som stängd och låst.
Levande ljus
Levande ljus får endast användas i lokal där någon person uppehåller sig.
Ljusstakar och dekorationer får endast vara av obrännbart material.
Värmeljus ska användas med försiktighet. Placera aldrig flera värmeljus tätt intill varandra eftersom de då
kan ge upphov till hög temperatur och brand som följd.
Ljus ska aldrig placeras nära gardiner eller brännbart material.
Den som tänder ett ljus ansvarar själv för bevakning ur brandsynpunkt och att ljuset släcks.
Brandspridning
För att begränsa brandspridning inom byggnad ska dörrar i brandcellsgränser hållas stängda. Dörrarna får
inte ställas upp med kilar eller liknande.
Dörrar i brandcellsgränser som måste stå öppna ska vara försedda med en automatisk
dörrstängningsfunktion som aktiveras automatiskt.
Uppvärmningsanordningar
Endast godkända uppvärmningsanordningar så som värmefläktar, strålelement och liknande får användas
(CE-märkta).
Utrustningen får endast användas efter samråd med brandskyddsansvarig.
Skräp
Samtlig personal ska se till att inget skräp/sopor/emballage finns kvarlämnat, gäller både inne- och utemiljö.
Allt skräp/sopor/emballage ska placeras/förvaras på avsedda platser.
Inget skräp/sopor/emballage får förekomma i utrymningsväg, trapp eller korridor.
Brännbart material får ej placeras intill yttervägg utomhus.
Utrymningsvägar
Möblering, utsmyckning och förvaring får inte förekomma i utrymningsväg. Om förhållande medger kan dock
undantag ske efter samråd med brandskyddsansvarig.
Elutrustning
Trasig elutrustning eller elutrustning som ej fungerar normalt ska omgående repareras eller tas ur bruk.
Tillfällig elektrisk utrustning ska användas med försiktighet. Vid tveksamheter kontakta
brandskyddsansvarig.
Belysning
Lysrör som blinkar eller som inte tänder ska bytas omgående. Säkerhetsglimtändare ska monteras. Om
byte av hela armaturen är nödvändig ska LED övervägas.
För starka glödlampor får inte användas. Lampan får inte ha större wattal än märkningen på armaturen.
Adventsljusstakar och julgransbelysning släcks med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten. Inte
genom att vrida på en lampa.
Lampor ska släckas när lokalen lämnas.
Tryckkärl
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Samtliga tryckkärl ska förvaras i avsedda utrymmen och vara placerade i närheten av utgångsdörr till det
fria. Platsen ska vara väl markerad och på utsidan ska dörren vara märkt med standardiserad
varselmärkning.
Gastuber skall, då de ej används, förvaras i enlighet med gällande föreskrift (SÄIFS1998:7) och på väl
markerade platser.
Vid tillfälliga arbeten förvaras de lämpligast utomhus i väl ventilerade, skyltade plåtskåp/containers som är
skyddade för påkörning.
Oljiga trasor, sopor och dylikt skall läggas i avsedda plåtkärl med tättslutande självstängande lock.
Övernattning och uthyrning
Vid tillfällig övernattning eller uthyrning av lokaler skall hyrestagare utse en ansvarig som ansvarar för att regler
efterlevs och att samtliga ledare informeras om nedanstående:
Utrymningsplaner
Utrymningsvägar
Brand och utrymningslarm
Uppsamlingsplats
Brandredskap
Ordningsregler
Största antal personantal i lokalen
Alarmering
Ring alltid 112 vid brand eller annan akut händelse.
Tala om vem du är och varifrån du ringer.
Tala om vad som hänt och var.
Möt upp räddningstjänsten och lämna nödvändig information.
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