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Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning 
 
Datum senast reviderat: 2019-12-12 
 
Bakgrund och syfte 
Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid 
tillfällig övernattning. Dessa typer av lokaler besiktigas regelbundet av Räddningstjänsten 
med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god 
lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, något 
som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.  
 
Anmälan till Räddningstjänsten 
Innan arrangemangets början skall arrangörerna underrätta räddningstjänsten så att besiktning 
kan utföras och eventuella brister åtgärdas. Anmälan ska göras till räddningstjänsten 
senast 2 veckor innan övernattningstillfället med följande dokument: 
 
Bilaga A samt B skickas till:  
Räddningstjänsten i Åmål, Nygårdsvägen 5, 662 34.  
 
Bilaga C eller motsvarande checklista ska finnas tillgänglig vid eventuell tillsyn av 
anläggningen under evenemanget. 
 
Utrymning 

 Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.  
 I markplan accepteras i vissa fall fönster som en av vägarna ut. För vidare regler kring 

detta bör Räddningstjänsten i Åmål kontaktas.  
 Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.  
 För plan ovan markplan bör utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).  

 
Brandcellsindelning 

 Varje rum eller sammanhängande grupp av rum som används för förläggning ska 
utgöras av egen brandcell. 

 Vid förskolor och liknande lokaler kan avdelningen gälla som brandcell. 
 Trapphus och korridorer som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar ska 

vara egna brandceller. 
 
Larm, belysning och vägledande markering 
Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med brand- och 
utrymningslarm med detektion som varnar för brand.  
Larmet ska minst omfatta de delar som utnyttjas som förläggning samt korridorer och 
trapphus avsedda för utrymning från de rum som används. 
I de fall förläggning sker i markplan och utrymning kan ske direkt ut i det fria och krav på 
brand- och utrymningslarm inte uppfylls, så ska lokalerna förses med brandvarnare.  
 
För lokal som ligger i markplan och i de fall det är fråga om övernattning för maximalt 25 
personer kan ronderande vakter godtas i stället för brandlarm.  
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Skyltar med vägledande markeringar ska finnas i erforderlig omfattning. Skyltarna ska vara 
belysta eller genomlysta, alternativt efterlysande. 
Vissa lokaler och utrymningsvägar kan behöva vara försedda med någon typ av nödbelysning 
i händelse av strömavbrott. 
 
Brandredskap 
Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. 
Samtliga brandredskap ska vara besiktigade, lätt tillgängliga och tydligt markerade.  
 
Personantal 
Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas 
bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 
kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksalar) med många övernattande ska 
särskilda utrymningsgångar anordnas.  
 
Bemanning 
Under den period övernattning förekommer ska det finnas en reception som är bemannad med 
vaken person dygnet runt. I receptionen ska det finnas en telefon med tillhörande skylt: 'Vid 
nödsituation ring 112' samt en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i 
respektive rum. Finns automatiskt utrymningslarm med detektion i övernattningsrum och 
utrymningsvägar så utgår kravet på vaken person dygnet runt. 
 
Ordningsregler 

 Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.  
 Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet 

avsedda lokaler (till exempel skolkök och skolmatsal).  
 Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i 

korridorer och trapphus.  
 Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på 

rökdetektorstyrda magneter.  
 Kläder får inte förvaras i korridorer.  
 Uppställning av husvagnar, containers och liknande måste ske minst 3 meter från 

byggnaden.  
 Levande ljus får inte förekomma.  
 Bilar får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten för räddningstjänstens 

fordon. 
 Användning av grillar och liknande ska ske på särskilt anordnade platser. 

 
Information 
Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande 
av byggnaden. Det är den säkerhetsansvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får 
information på ett språk de förstår.  
Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattning. 
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Bilaga A 
Anmälan om tillfällig inkvartering 
 
Inkvartering under tiden………………………………………………………………………... 
 

Ansvarig arrangör: 
 
Klubb/Föreningens namn……………………………………………………………………….. 
 
Namn kontaktperson……………………………………………………………………………. 
 
Telefon till kontaktperson………………………………………………………………………. 
 
 
 

Uppgifter om förläggningen som används: 
 
Förläggningens namn…………………………………………………………………………… 
 
Antal personer som förläggs i lokalerna………………………………………………………... 
 
Ansvarig förläggningsvakt……………………………………………………………………… 
 
Tel. ansvarig förläggningsvakt……………………………………………………….………… 
 
Förläggningsplan bifogas 
 
 

Blanketten insändes till: 
Räddningstjänsten 
Nygårdsvägen 5 
662 34 Åmål 
Tel: 0532-172 90 
Fax: 0532-716 04      
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Bilaga B 
Ritning/Skiss 
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Bilaga C 
Förslag till checklista  
 
 

Brandvakt/skyddsansvarig ska innan och under övernattningen 
kontrollera att: 

OK Brist 

Funktionsdugliga brandredskap finns på avsedda platser 
 

  

Brandavskiljande dörrar fungerar 
 

  

Utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat 
redskap 
 

  

Utrymningsvägarna är inte blockerade 
 

  

Utrymningsvägarna är markerade med fungerande belysta eller 
genomlysta utgångsskyltar 
 

  

Huvudbelysningen fungerar samt att nödbelysningen i 
utgångsskyltarna fungerar 
 

  

Om lokalerna är försedda med utrymningslarm eller automatisk 
brandlarmsanläggning kontrolleras att denna är påslagen och 
fungerar. Funktionstest ska göras. 
 

  

Brandvarnare finns monterade (funktionstest ska göras) 
 

  

Ordningsregler finns och efterlevs 
 

  

Information till de övernattande har skett. Information ska 
fortlöpande ske till eventuellt nytillkomna gäster 
 

  

Larmmöjligheter till räddningstjänsten finns 
 

  

 
 


