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Vad som gäller på lajvet – 
fysisk säkerhet 
Eget ansvar 

Lavjet kommer tillämpa principen Ansvar under Frihet. Det innebär att den 

enskilda deltagaren åläggs att själv tänka efter och inte förlita sig på att allt 

som den inte får göra står i reglerna. Vid tveksamhet så fråga istället för att 

anta saker. Det behöver inte vara en arrangör utan fråga en medlajvare som 

du känner förtroende för.  

Det egna ansvaret innebär också ett ansvar att ta del av den information som 

görs tillgänglig, men också att söka information som saknas eller är oklar. 

Antaganden är ofta en dålig grund att stå på och kan bidra att saker går fel. 

Eldning 

INGEN ELD, LÅGA, LJUS, LYKTA ELLER LIKNANDE FÅR LÄMNAS UTAN 

TILLSYN. TILLSYN ÄR LIKA MED DIREKT ÖGONKONTAKT MED KÄLLAN. 

INGET ANNAT ÄR ACCEPTERAT.** 

All eldning sker vid fasta eldplatser eller godkänd eldgrop. Ingen eld i egna 

gjorda eldgropar utan godkännande får ske. Inga egna eldgropar eller 

eldstäder får upprättas inom området utan godkännande innan den 

upprättas. Utanför området gäller Allemansrätten och eget ansvar.  

Öppna lågor i form av stearinljus får användas om de står stadigt i en 

ljusstake av brandsäkert material t.ex. metall eller keramik. Ljusstakar av trä 

är EJ tillåtna. Lyktor av trä ska ha en ljushållare av metall. Fotogenlyktor är 

godkända på lajvet.  

Ljus och fotogenkamin/värmare (nedan omnämnt som ”kamin”) ska stå fritt 

från väggar och tak, duk eller annat så att du kan hålla en hand över eller vid 

sidan i någon minut utan att det bränns.  
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**Kaminer får lämnas brinnande om följande krav uppfylls: 

 Kamin får under inga som helst omständigheter löpa någon som helst risk 

för att kunna bli övertäckt av t.ex. filtar, draperi, tältduk eller liknande. 

 Godkänd brandvarnare i ”bostaden”, vilket är det som ersätter “ständig 

tillsyn”-regeln ovan  

 Bostaden har godkänts för uppvärmning med kamin  

 Kaminen har godkänts för eldning av arrangör/funktionär  

 Kaminen har fungerande automatiskt tippskydd  

 Brandsläckare med minsta vikt på 2kg i bostaden  

 Tält ska även ha en lång granruska/motsvarande för att kunna nå upp till 

taket vid släckning 

Brandvarnare får inte fästas hur som helst då spik/skruv i husen ej är tillåtet 

utan godkännande. Använd dubbelhäftande tejp och/eller ståltråd/liknande. 

Anordningen ska tas bort efter användande. 

Särskild regel för tält 

 Inga öppna lågor är tillåtna i tälten; endast lyktor  

 Tältet ska ha som lägst en brandhink i anslutning till tältet  

 Batteri-ljus rekommenderas 

Sprit- och gaskök 

Spritkök får ALDRIG användas inomhus eller i tält. Detta p.g.a. den förhöjda 

risk som ett vält spritkök medför. Spritkök bör användas i skymundan men är 

OK så länge det sköts snyggt, eller om du har en smidig inlajvlösning. 

Spritbrännare finns inlajv, så att säga. Kök får EJ sättas upp på bord och 

bänkar som tillhör Primus Vicus. Ställ dem på marken istället eller använd en 

skärbräda. Gaskök finns inte inlajv, men får användas inomhus eller på 

undanskymd plats. Eldning med kök får endast ske under direkt tillsyn och 

endast om det finns släckningsmateriel i direkt anslutning till köket. Sprit- och 

gaskök behöver inte godkännas före användning om de i övrigt uppfyller 

kraven för bruk och användning.  

Gastuber och förvaring 

Engångsgastuber för campingbruk behöver inte checkas in. Större tuber för 

flergångsbruk ska lämnas in skriftligen innan lajvstart. Vikt på tuben skall då 

deklareras samt i vilken bostad den står i. Detta kan med fördel ske via e-

post, men går också bra att ange vid ankomst till området. 



Vad som gäller(…)-Fysisk säkerhet Version: 2017-08-05 
 

 Sida 3 av 4 
 

All utrustning som ansluts till gastuber ska ha erforderlig säkerhetsutrustning 

i form av backventiler och färska slangar om de inte ansluts direkt till tuben. 

Användaren ansvarar för att packningar och anslutningar inte läcker. 

Genomför tester innan du åker ut på lajvet. 

Släckning av eld 

Akut släckning av brand i textil och trä släcks med vatten eller pulversläckare. 

Akut släckning av brand i gas, fotogen, paraffin eller andra kemikalier släcks 

med pulversläckare. Det är därför viktigt att veta vad det är som brinner innan 

släckningen påbörjas då vatten på brinnande fotogen eller paraffin kan 

förvärra branden kraftigt.  

Marshaller får ALDRIG under några som helst omständigheter någonsin 

släckas med vatten! Dessa ska kvävas med brandfilt, sand, grytlock eller 

liknande. Är det akut så använd pulversläckare. Var dock försiktig så att 

släckaren inte blåser ut det brinnande paraffinet och sprider elden eller 

riskerar att bränna personer i närheten. Vanlig vardaglig 

släckning av ljus, fotogenlykta eller oljelampa sker enklast 

genom att hålla upp en hand bakom ljuskällan och blåsas 

ut med ett kraftigt utblås. Handen är tänkt att fånga upp 

varmt paraffin/stearin. Alternativt används en ljussläckare 

(se bilden till höger1) för detta. Fotogenkaminer släcks 

enligt kaminens instruktion. Använd som regel INTE 

tippskyddet för att släcka din kamin.  

All släckning ska verifieras att det inte finns någon glöd eller rök kvar innan 

den kan lämnas Tänk på att små pulversläckare endast är effektiva i slutna 

mindre utrymmen som mindre tält, bilar, mindre hus eller liknande. 

Pulversläckare går också bra att använda för att släcka en person som 

brinner och rekommenderad lägsta vikt är 4-6 kg för en sådan brand. 

Tändning av eld och ansvar 

Ingen under 18 får tända en eld. Detta då det enligt svensk lag är den som 

tänt en eld som också är ansvarig för elden och dess skador. Ansvaret får 

lämnas över till en annan person över 18 år om den tydligt blir instruerad 

med det ansvar som där följer: “Du har ansvaret över elden och släckningen 

av densamma” eller liknande.  

 

                                            

 

1
  https://goo.gl/zUNtNC 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FzUNtNC&h=ATM8ef0TDp-X7rgMpAyAjp5XEQNDT14mEK0AB4B81c5TBr8E2Iw5729Ec_PXv_DpIUzHwq4KOiWYKFqSbE4utYWRE6ryEZlnWKRYWGsiXiLOEs2jaVN3yRXf6xKRHapHN9IQBNy6_04&s=1
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Sjukvård 

Egenvård-principen tillämpas. Det innebär att du som deltagare förväntas 

klara av din egen sjukvård motsvarande den nivå som du normalt sett har i 

hemmet och på arbetet/i skolan. Arrangemanget uppmuntrar att den enskilde 

deltagaren ser till att ha tillgång till sjukvårdsmateriel motsvarande de vanliga 

”bilkuddarna” som finns på t.ex. Jula, Biltema eller Clas Ohlsson. Avstånd till 

kvalificerad sjukvård är mindre än en halvtimme bort och lajvet är i sin 

utformning generellt sett lågintensivt. 

Arrangemanget kommer att ha en akutväska med grundläggande 

sjukvårdsmateriel på plats för omedelbara begränsade insatser.  

Vid akuta lägen ring 112 

VÄGLEDNING RÄDDNINGSTJÄNST 

Ange: SWEREF 99TM: N 6281688, E 379582 

 Presentera dig vid ditt namn  

 Uppge vad för tjänst du behöver: polis, brandkår eller ambulans och 

sedan målet: Primus Vicus medeltidsby,  

följt av: koordinatsystem SWEREF 99TM: N 6281688, E 379582  

 Beskriv situationen kortfattat.  

 Vid skadeutfall ta med information som:  

 Antal skadade  

 Vad som orsakat skadan  

 Hur är skadan  

 Vilka symptom har den skadade  

 Har det gjorts några åtgärder  

KLICKA HÄR FÖR EN KARTA SOM VISAR SJUKHUSET ETC I RELATION 

TILL LAJVOMRÅDET. 

Andra koordinatsystem till lajvområdet: 

RT 90: X 6285276, Y 1330174 La 56°39.828'N, Lo 013°02.117'E  

Översiktskarta, Hallands sjukhus i Halmstad: 

http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-

sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/ 

 

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1yvDVxrmC1A2oUVfzo1Qm5gWqClQ&ll=56.66935731631236%2C12.940657866666697&z=12%20
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1yvDVxrmC1A2oUVfzo1Qm5gWqClQ&ll=56.66935731631236%2C12.940657866666697&z=12%20
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/kartor-sjukhus/oversiktskarta-lanssjukhuset-i-halmstad/

