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Brandskydd vid tillfällig övernattning 

Det förekommer att grupper, vid exempelvis lägerverksamhet och idrottstävlingar, tillfälligt övernattar i 
lokaler som inte är avsedda för övernattning. Exempel på sådana lokaler är skolsalar, idrottshallar, 
fritidshem och klubbstugor. I dessa typer av lokaler är brandskyddet normalt dimensionerat för vakna 
personer och har därför lägre brandskyddstekniska krav än byggnader avsedda för hotellverksamhet 
eller liknande.  

Samhället har accepterat att sådana lokaler används för tillfällig övernattning, men för att trygga 
personsäkerheten vid dessa tillfällen ställs särskilda krav på det byggnadstekniska och organisatoriska 
brandskyddet. Detta PM har upprättats för att ur räddningstjänstens perspektiv ge en enhetlig syn på 
vad som är en acceptabel brandskyddsnivå vid tillfällig övernattning. Om ni har svårigheter att uppfylla 
reglerna i detta PM bör ni kontakta räddningstjänsten för rådgivning.  

Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen 
(något/några tillfällen per år). Om man avser att övernatta ännu fler nätter eller vid upprepade tillfällen 
anser vi att byggnadens brandskydd ska vara utfört som för hotell/vandrarhem fullt ut. När en byggnad 
uppförs anpassas den utifrån den verksamhet man ska bedriva. Om övernattning inte medges i 
bygglovet kan därför nytt bygglov bli aktuellt. För att söka bygglov kontaktas kommunen. 

Anmälan 

Tillfällig övernattning ska anmälas till räddningstjänsten senast två veckor före övernattning, via 
separat blankett.  

Anordningar för tidig upptäckt av brand  

Det ska finnas anordningar för tidig upptäckt av brand i byggnaden där man har tillfällig övernattning. 
Om övernattning sker endast i markplan accepteras sammankopplade brandvarnare. Brandvarnare 
ska finnas i samtliga övernattningssalar, i utrymningsvägar samt där det finns möjlighet att laga mat. 
Sammankopplade brandvarnare innebär att ifall en av brandvarnarna detekterar brand, så ljuder 
larmet i samtliga brandvarnare.  

Om övernattning sker på annat våningsplan än i markplan, krävs automatiskt brand- och 
utrymningslarm enligt SBF 110:8 eller motsvarande i samtliga övernattningssalar. Rökdetektor ska 
finnas i varje övernattningssal, i korridorer samt i trapphus. 

Utrymning  

Från varje övernattningssal ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Fönster 
accepteras som utrymningsväg från markplan om fönsteröppningens underkant befinner sig maximalt 
2 meter ovan mark. Fönster som används för utrymning ska vara lätt öppningsbara, sidohängda samt 
ha en öppning om minst 0,5 m bredd och 0,6 m höjd, summan av bredd och höjd ska vara minst 1,5 
m. Fönstrets underkant får befinna sig högst 1,2 m över golvet i övernattningssalen. För våningsplan 
ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor. Stegar accepteras inte.  

Utrymningsvägar och dörrar monterade i utrymningsvägar ska hållas fria och upplåsta. Det innebär att 
de ska vara fria från blockerande föremål som t.ex. blommor, stolar, skräp, snödrivor eller annat samt 
att dörrar ska vara lätt öppningsbara i utrymningsriktningen utan nyckel. Utrymningsvägarna ska vara 
markerade med vägledande skyltar (utrymningsskyltar) och belysningen i utrymningsvägarna bör 
hållas tänd nattetid.  

Vid övernattningen ska det finnas en förutbestämd återsamlingsplats som är känd bland samtliga som 
ska övernatta.  
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Brandredskap 

Det ska finnas brandredskap för att kunna möjliggöra en initial släckinsats i byggnaden. Dessa ska 
vara placerade på väl synliga och lättillgängliga platser som alla kan ha tillgång till. Brandredskapen 
ska bestå av inomhusbrandposter eller handbrandsläckare om minst 6 kg pulver eller motsvarande. 
Avstånd till närmaste brandredskap ska inte överstiga 25 meter och det ska finnas minst en i varje 
övernattningssal.  

Övernattningssalar 

Lämpliga lokaler för tillfällig övernattning är klassrum, matsalar, gymnastiksalar och liknande 
utrymmen. Klassrum för slöjd, NO och liknande får inte användas för tillfällig övernattning p.g.a. de 
brandfarliga varor och kemikalier som finns i dessa salar. Antal personer som kan tillåtas övernatta i 
ett rum beror bland annat på golvytans storlek. Ett riktvärde är 3 – 4 kvadratmeter per person. I större 
salar med många övernattande, till exempel idrottshallar, ska särskilda gångar för utrymning anordnas 
runt sovplatserna.  

Information och ordningsregler 

Varje deltagargrupp ska informeras om de råd och anvisningar som gäller för att upprätthålla en god 
personsäkerhet. Informationen ska bland annat ge anvisningar om utrymningsvägar, brandredskap 
och nedan ordningsregler. Arrangören utformar lämpligen ett lättöverskådligt informationsblad som 
delas ut till alla ledare. 

Vid tillfällig övernattning gäller följande ordningsregler: 

• Rökning är förbjuden inomhus. 

• Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler som t.ex. 
matsal eller kök.  

• Sopor ska slängas i soprum eller på annan anvisad plats.  

• Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden.  

• Elektronik, till exempel mobiltelefon, surfplatta och dator, ska inte ligga på laddning i bäddar, 
på kläder eller på andra mjuka material. Laddning bör endast ske när personer är vakna.  

• Stolar, bänkar, packning och andra lösa inventarier får inte lagras i utrymningsvägar, 
korridorer eller trapphus.  

• Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda med 
rökdetektorstyrda magneter.  

• Levande ljus får inte förekomma.  

• Telefon ska finnas tillgänglig för att kunna larma SOS och kunna bli nådd av 
räddningstjänsten. Vid ett eventuellt tillbud måste ni kunna meddela SOS var ni är och hur 
många som tillfälligt övernattar i lokalen.  

• Uppställning av husvagnar, containers och dylikt ska ske minst 6 meter från 
övernattningsbyggnaden.  

• Bilar och andra fordon ska placeras så att räddningsfordon kan komma fram. 
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Ansvar och organisation 

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2033:778) är det ägare och/eller nyttjanderättshavare som 
ansvarar för att brandskyddet är skäligt, dvs. tillräckligt bra. Detta syftar både på det tekniska och 
organisatoriska brandskyddet.  

Vid varje övernattningstillfälle skall det finnas en säkerhetsansvarig som är ansvarig för 
arrangemangets säkerhet och att ovanstående regler följs. Den säkerhetsansvarige ansvarar även för 
att samtliga deltagare informeras om vilka regler som gäller samt för att brandskyddskontroller 
genomförs i samband med övernattning. Personen ska ha god kunskap om lokalens brandskydd och 
hur eventuell utrymning ska genomföras.  

Det ska även finnas kontaktpersoner på plats i övernattningssalen under tiden som övernattningen 
sker. Kontaktpersonerna ska ha informerats av säkerhetsansvarig om lokalernas brandskydd och om 
informationen i detta PM. Den säkerhetsansvarige och kontaktpersonerna ska vara myndiga och 
anträffbara dygnet runt vid övernattningstillfället.  

Medgivande från räddningstjänsten gör inte att arrangörens ansvar blir mindre utan ansvaret för 
säkerheten ligger alltid på arrangören eller den av arrangören utsedde säkerhetsansvarige. 

Tillsyn  

Tillsyn över att detta PM efterföljs kan komma att genomföras under den tillfälliga övernattningen. 
Tillsynen genomförs av kommunens tillsynsförrättare enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  


