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Bakgrund och syfte
I samband med idrottsevenemang men också vid andra tillfällen förekommer det att skollokaler, idrottsanläggningar och andra typer av lokaler används för tillfällig övernattning. Det
innebär att man använder lokalerna för annat ändamål än vad de ursprungligen är utformade för. Därmed kan vissa nödvändiga skyddsåtgärder saknas. Om övernattning ska ske i
lokaler som inte är utformade för sovande människor måste brandskyddet först anpassas
annars är inte brandskyddet tillräckligt bra.
Den som hyr ut en lokal (fastighetsägaren) har tillsammans med den som hyr lokalen
(nyttjanderättshavaren) ett ansvar för att brandskyddet i lokalen är tillräckligt bra för det
ändamål som lokalen används för. Om en brand utbryter och människor kommer till skada
kan båda parter ställas till ansvar för den skada som har uppstått.
Detta informationsblad har tagits fram i syfte att klargöra vilken skyddsnivå som minst ska
uppfyllas för att en lokal som ursprungligen inte är avsedd för sovande ska kunna användas
för övernattning.
Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Om det kommer till vår kännedom att man planerar
tillfällig övernattning i en lokal som inte är lämplig för ändamålet kan räddningstjänsten
utfärda förbud mot att ta berörd lokal i anspråk för tillfällig övernattning.

Brandskyddsnivå
Övernattningslokalens placering och användningssätt
Övernatta endast i lokal belägen i markplan, inte i källarplan eller i lokaler ovan markplan.
Lokaler som används för förvaring av brandfarliga varor eller andra farliga ämnen får inte
användas för övernattning (t ex kemisalar eller träslöjdsalar).
Utrymningsvägar
Lokalen ska ha tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det innebär att om
den ena utrymningsvägen blockeras av brand ska den andra vägen inte påverkas av samma
brand. Lokalen ska kunna utrymmas direkt ut i det fria (exempelvis genom ett fönster eller
en dörr).
Om den ena utrymningsvägen utgörs av fönster ska fönstrets underkant vara beläget högst
2,0 meter över marken och högst 1,2 meter över golvet. Fönstret ska vara lätt att öppna
utan nyckel eller redskap. Minsta måtten ska vara 0,5 meter bredd och 0,6 meter höjd.
Summan av bredd och höjd ska minst vara 1,5 meter. Fönstret ska vara sidohängt. Det får
inte öppnas kring en horisontell axel.
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Vägledande markering
Utrymningsvägar och väg till utrymningsvägar ska vara försedda med vägledande markering i
form av belysta eller genomlysta utrymningsskyltar. För fönster i övernattningslokalen
accepteras efterlysande skyltar. Skyltarnas ska vara placerade så att de är synliga hela
sträckan fram till utrymningsvägen. För att kunna behålla sin funktion under ett
strömavbrott ska skyltarna vara försedda med reservkraft.
Belysning i utrymningsväg
Väg till utrymningsväg utanför övernattningslokalen ska vara tänd nattetid.
Brandavskiljning
Övernattningslokalen ska vara utförd som egen brandcell eller ingå i en grupp av lokaler som
är brandtekniskt avskilda från annan verksamhet. Dörrar mellan salar och korridorer och
trapphus ska vara stängda.
Larm i övernattningslokalen och övriga delar av byggnaden
När man sover är det självklart mycket svårare att upptäcka en brand än om man är vaken. I
hemmet hjälper brandvarnaren dig att vakna så att du snabbt kan släcka branden eller
utrymma bostaden.
Byggnader med lokaler för övernattning ska vara försedda med ett heltäckande automatiskt
brand- och utrymningslarm som även kan utlösas manuellt. Vid övernattning för ett mindre
antal personer (färre än 9 personer) accepteras brandvarnare i övernattningslokalen och
utglesat brand- och utrymningslarm med detektorer i korridorer och i andra lokaler som
måste passeras för att nå utrymningsväg. Enbart brandvarnare kan också accepteras för ett
mindre antal personer (färre än 9 personer) i små byggnader (byggnadsarea mindre än 120
m2) där gångavstånd till utrymningsväg utanför övernattningslokalen inte är längre än 10
meter.
Släckutrustning
Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska finnas inom 25 meter från övernattningslokalen.
Utrymningsplaner
Utrymningsplaner skall finnas i varje övernattningslokal.
Persontäthet och möblering
För att göra det möjligt att utrymma från lokalen måste möblering av tillfälliga bäddar och
placering av packning beaktas. Lokalerna får inte övermöbleras. Varje person ska ha minst 3
m2 att disponera i lokalens sovdel. I större lokaler t ex en gymnastiksal bör enheter om cirka
20 personer sektioneras med fria gångar på 5 meter som mynnar mot utrymningsvägarna.
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Logiansvarig
För övernattningen ska en logiansvarig utses vars uppgift är att bevaka att lokalen uppfyller
tillräcklig brandskyddsnivå samt att de övernattande känner till hur lokalen utryms och vilka
ordningsregler som gäller. Det åligger också logiansvarig att se till att ordningsreglerna följs.
Checklista för kontroll av lokaler inför övernattning finns som bilaga till detta informationsblad.

Ordningsregler
-

-

Rökning förbjuden
Bänkar, stolar och andra lösa inventarier får inte placeras i korridorer eller trapphus
Utrymningsvägar får inte blockeras
Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjuden i andra lokaler än kök och matsal
Sopsäckar och annat brännbart material placeras i därför avsedda utrymmen

Information till de övernattande
Samtliga övernattande ska informeras om:
- Brand- och utrymningslarm
- Släckutrustningens placering
- Utrymningsstrategi
- Utrymningsvägar
- Återsamlingsplats
- Ordningsregler

Information till räddningstjänsten
Det är stor skillnad i hur en räddningsinsats leds och organiseras beroende på om räddningstjänsten kan förvänta sig att det finns personer i en brinnande byggnad eller inte. Normalt är
skolor och andra publika lokaler obemannade. Inga personer förväntas befinna sig där nattetid. För räddningstjänsten innebär det att vid larm från sådana lokaler förbereder man under
framkörning insats mot en tom byggnad. Om det sedan vid framkomst framkommer att det
kan finnas personer i byggnaden måste insatsen snabbt planeras om och värdefull uppstartstid har gått till spillo.
För att ge räddningstjänsten möjlighet att genomföra en snabb och effektiv räddningsinsats
behöver räddningstjänsten därför information om planerade övernattningar. Observera att
information till Räddningstjänsten inte på något sätt innebär ansvarsbefrielse för ägare eller
nyttjare utan enbart ett sätt att ge förutsättningar för räddningstjänsten att gör en snabb
och effektiv insats. För de övernattandes säkerhet måste grundkraven om skyddsnivå vara
uppfyllda annars kan inte övernattningen betraktas som tillräckligt säker.
Blankett för information till räddningstjänsten finns på vår hemsida (www.rtjeh.se).
Blanketten skickas till vår myndighetsbrevlåda: raddningstjanst@rtjeh.se senast två veckor
innan den planerade övernattningen.
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Läs mer
Det finns ett allmänt råd om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande
anläggningar. Det allmänna rådet, som har beteckningen SRVFS 2008:3, ingår i Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps författningssamling. Där kan du läsa vad den statliga
myndigheten anser om vilken skyddsnivå som bör gälla för den som bedriver hotellverksamhet. Av rådet framgår att det i tillämpliga delar också kan användas för tillfälliga
övernattning. Du hittar det allmänna rådet på MSB:s hemsida (www.msb.se).

Kontakta oss
Har du ytterligare frågor eller funderingar om brandskydd i olika typer av lokaler är du
välkommen att kontakta oss på räddningstjänsten.
Du når oss på telefonnummer: 0171-47 56 00 eller via epost: raddningstjanst@rtjeh.se
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BILAGA
Checklista – kontroll inför övernattning
 Övernattning sker enbart i markplan
 I byggnaden finns ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm

eller:
 Om max 9 personer övernattar räcker det med brandvarnare i lokalen och utglesat brandlarm i
byggnaden i övrigt
 Om byggnaden är liten, gångavstånd till utrymningsväg är kort och antal övernattande personer
maximeras till 9 personer räcker det med enbart brandvarnare i och utanför lokalen

 Brandfarliga varor eller andra farliga ämnen förvaras inte i lokalen
 Lokalen har tillgång till två av varandra oberoende utrymningsvägar
 Fönster för utrymning är lätt öppningsbart utan nyckel eller redskap, sidohängt,
minst 0,5 m brett och 0,6 meter högt, summan av bredd och höjd är minst 1,5 meter
 Fönster för utrymning är beläget max 2 meter över mark och max 1,2 meter över golv
 Utrymningsvägar och väg till utrymningsvägar är utmärkt med belysta eller
genomlysta utrymningsskyltar
 Utrymningsplan finns i lokal för övernattning
 Släckutrustning finns på plats med obruten plombering, max 25 meter från lokalen
 Övernattningslokalen är brandtekniskt avskild från annan verksamhet
 Regler för möblering och persontäthet finns
 Rutiner finns för kontroll av att belysningen är tänd i väg till utrymningsväg
 Rutin för information till övernattare finns
 Räddningstjänsten har informerats

