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1. Bakgrund

Räddningstjänsten får ofta frågan om det finns möjlighet till
övernattning i skolor, daghem, fritidshem, klubbstugor eller liknande
lokaler. Detta PM klargör vilka regler som gäller.

2. Syfte

PM:et tar inte upp frågan om verksamheten är tillståndspliktig eller om
det finns krav eller rekommendationer från andra myndigheter. PM:et
avser endast de krav som räddningstjänsten ställer på brandskyddet vid
dessa tillfällen.

3. Ansvar

Arrangören av övernattningen är ansvarig för att dessa regler följs.
Räddningstjänsten skall i god tid (minst 1 vecka innan) underrättas om
varje förläggningstillfälle. Anmälan skall innehålla namn på arrangör,
förläggningsobjekt, tiden för nyttjandet, antal personer,
säkerhetsansvarig samt telefonnummer till denne.
Räddningstjänsten gör därefter en bedömning om det föreligger behov
av att inspektera lokalerna.

4.Krav på objektet
(Brandtekniska
installationer)

Brandlarm och utrymningslarm
I de lokaler som används för övernattning samt i dess utrymningsvägar
skall det finnas brandlarm alternativt brandvarnare. Om detta saknas,
skall det finnas bevakning med vaken vakt då sovande personer finns i
lokalen. Vakten skall ha möjlighet att larma SOS 112 vid eventuell
händelse. Vakten skall vid räddningstjänstens ankomst kunna lämna
uppgifter om personantal samt var dessa befinner sig.
Utrymning
Varje förläggningsrum skall ha tillgång till minst två av varandra
oberoende utgångar. En av utgångarna kan utgöras av ett öppningsbart
fönster om förläggningsrummet står i anslutning till markplan.

Vägledande markering
Skyltar med vägledande markering skall finnas i erforderlig omfattning
och kan vara belysta, genomlysta eller efterlysande.
Brandredskap
Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och väl markerat
på högst 25 meters gångavstånd. Brandredskapen kan utgöras av
inomhusbrandpost eller handbrandsläckare typ ABC.
5.Personantal

Antal personer som kan förläggas per rum är beroende av golvytan och
utrymningsdörrarnas bredd. Ett riktvärde är 3 m2/person, vilket ger c:a
20 personer för ett normalt klassrum(med sängar 4 m2/person). I större
lokaler som t ex gymnastiksal bör enheter om c:a 20 personer
sektioneras med gångar på 5 meter. Gångarna skall mynna vid inrespektive utgångsdörrarna.

4. Ordningsregler

Dörrar mot korridorer och trapphus skall alltid hållas stängda.
Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda
magneter.
Rökning är förbjuden.
Bänkar, bord och stolar får inte placeras i utrymningsvägarna.
Matlagning, kaffekokning och liknande är inte tillåtet i byggnaden
utom på därför avsedda platser.

Tillfällig förläggning
Anmälan till Räddningstjänsten

Fax 0526-19 466

Anmälan ska vara hos räddningstjänsten senast en vecka innan den tillfälliga förläggningen.
Objekt:

Kommun:

Lokal/er:
Förläggningsadress:
Arrangör:

Arrangörens adress:

Arrangörens kontaktperson:

Kontaktpersons telefon nr:

Arrangörens organisationsnummer:
Förläggningen avser tiden:

Antal övernattande:

Fr.o.m.- t.o.m

Följande skall ordnas innan förläggning sker:
• Arrangörens organisation under förläggningen med namn och telefonnummer.
• Säkerhetsansvarig med telefonnummer.
• Fastställa hur eventuell bevakningen skall organiseras.
• Säkerställa att de brandtekniska installationer som krävs, finns i lokalerna och
fungerar.
Säkerhetsansvarig

Datum

_________________________

________________

Telefon

________________________

