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Falska brandlarm

Konsekvenserna kan bli stora för eleven, skolan, 
räddningstjänsten och för övriga samhället

• Eleven som trycker på knappen
• Skolan
• Räddningstjänsten
• Trafikanter
• Människor i nöd



Varför finns larmknapparna?

På skolan finns larmknapparna för skydda alla på skolan för att 
inte utsättas för fara vid brand. Dels för att räddningstjänsten 
ska komma så fort det går och att alla som är i skolan kan ta 
sig ut.

Att räddningstjänsten kan börja hjälpa de som är i fara så fort 
som möjligt är viktigt och det räddar liv. Tiden är viktig för 
både den som är i nöd och de som ska rädda dem. 



Eleven som trycker på knappen och falsklarmar

Gör sig skyldig till brott – Missbruk av larmanordning

Genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig 
utryckning av polis, räddningstjänst, ambulans, militär eller sjöräddning etc. 
Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader om man är straffmyndig (15 år).

Eleven kan bli ersättningsskyldig för onödigt automatisk brandlarm 
på drygt 10 000 kr per larm.
Räddningstjänsten fakturerar lokalförvaltningen som i sin tur 
fakturerar skolan.
Skolan kan därefter välja att eleven betalar hela eller delar av 
återställningsavgiften. Det är pengar som kan gå till viktigare saker.



Skolan
Brandlarmet  stör de andra elevernas studiero och kan skapa 
otrygghet 

Andra elever kan förlora respekten för brandlarm och kan 
börja tänka ”måste vi gå ut igen, det är säkert falsklarm” vilket 
kan bli farligt om 

det verkligen brinner.



Räddningstjänsten

Räddningstjänsten blir larmade på olika typer av olyckor. Brand, 
trafikolyckor, drunkning, hjärtstopp, självmordsförsök bland annat. Alla 
dessa olyckor innebär att en eller flera människor är i behov av snabb 
hjälp. Om räddningstjänsten är upptagen på ett onödigt brandlarm kan 
det innebära att den som är i verklig nöd kan få vänta på hjälpen.

Det är alltså viktigt att räddningstjänsten är på rätt plats vid rätt tillfälle.

För att räddningstjänsten ska kunna vara duktiga på att hjälpa behöver de 
öva mycket. Ett falsklarm  innebär att den viktiga övningen kan bli 
avbruten om brandstyrkan behöver åka på onödigt automatiskt 
brandlarm.



Trafikanter

När räddningstjänsten får ett larm 

så har brandmännen 90 sekunder på 

sig att ta på larmställ och sätta sig i bilen.

I regel ska räddningsinsatsen startas inom 10-20 minuter. 

De får därför köra med blåljus så fort som det går och får bryta 
trafikregler.

Det innebär att andra trafikanter blir påverkade och alltid medför 
en risk för  trafikolyckor.



Människor i nöd

Tänk er att ni eller någon av era nära och kära är i nöd och 
verkligen behöver hjälp från räddningstjänsten. 

Människor kan vara ledsna, rädda, blöda kraftigt eller vara i fara, 
den känslan av utsatthet gör att tiden innan hjälp kommer känns 
lång.

Då vill både Räddningstjänsten och ni att den hjälpen kommer så 
fort som möjligt.



Vi på Räddningstjänsten Storgöteborg
bryr oss om dig - visa att du bryr dig du med!


