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Regler vid tillfällig övernattning

Regler vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar med mera
Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis
skolsalar och idrottshallar. Det byggnadstekniska brandskyddet i dessa lokaler är normalt dimensionerat
för den dagliga verksamheten och inte för övernattning. Lokaler som är avsedda för tillfällig övernattning
har i regel högre brandskyddskrav.
Denna anvisning har upprättats för att ge en enhetlig syn på säkerheten vid tillfällig övernattning samt ge
en vägledning i hur en acceptabel säkerhet kan nås. Vi vill att du noggrant läser igenom detta dokument
innan du lämnar in din ansökan till oss.
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är det ägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för
att brandskyddet i lokalerna är skäligt, det vill säga tillräckligt bra gentemot riskerna. I detta innefattas
både det tekniska och organisatoriska brandskyddet. Sovande personer medför en mer komplicerad
utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

Utrymning

 Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
 Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.
 Utrymningsvägar och dörrar får inte vara blockerade och ska ha minst 0,9 meter fri bredd. I dörr
minst 0,8 meter. Ska utrymningsvägen betjäna fler än 150 personer är det minst 1,2 meter.
 Den ena utrymningsvägen kan utgöras av ett fönster1 direkt ut till det fria om den invändiga
bröstningshöjden inte överstiger 1,2 meter och den utvändiga bröstningen inte överstiger 2,0
meter. Fönstret ska vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt och summan av höjd och bredd
minst 1,5 meter. Max 30 personer får övernatta i en lokal med fönsterutrymning. Om lokalen har
två fönster godkända för utrymning får 50 personer övernatta.
 För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

Larm, belysning och vägledande markering

Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt
SBF 110) och nödströmsförsörjda utrymningsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i
markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med belysta skyltar och tänd belysning i
trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i
samtliga delar som används till förläggning.

Brandredskap

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga
brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

1

Fönster är ej tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.
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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 sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brandskyddsansvarig

Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per
telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i
respektive rum och byggnad.

Anmälan

Räddningstjänsten Oskarshamn ska underrättas innan övernattningen äger rum. I anmälan ska följande
ingå: arrangör, objekt, tid för nyttjande, säkerhetsansvarig, antal personer samt telefonnummer till
brandskyddsansvarig.

Information

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av
byggnaden. Det är den brandskyddsanvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett
språk de förstår. Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning,
sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt
informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i
förläggningssalar.

Förläggningssalar

Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får EJ användas vid övernattning.
Postadress

Formaregatan 6
572 36 Oskarshamn

Växel

Tel 0491-88 000

Hemsida

www.oskarshamn.se/brand

E-post

raddningstjansten@oskarshamn.se

3 (3)
Tjänsteställe/handläggare

Datum

Räddningstjänsten

2016-02-22

Vår beteckning

Regler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler
Det finns en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan fastighetsägare/lokaluthyrare och
hyresgäst
Utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nyckel och ej blockerade
Vägledande markeringar såsom utrymningsskyltar är i funktionellt skick
Utrymningslarmet är i funktionellt skick
Brandcellsgränser är i funktionellt skick
Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och
trapphus.
Kläder, väskor och andra lösa föremål får ej förvaras i korridorer.
Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
Levande ljus får ej förekomma
Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
Eventuella anmärkningar från Räddningstjänstens tillsyn är åtgärdade

Frågor kring ovanstående skickas till:
raddningstjansten@oskarshamn.se
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