Tillfällig övernattning i skolor och
liknande lokaler
Bakgrund och syfte
Brandkåren får ofta frågan om det finns möjlighet till övernattning i skolor, daghem,
fritidshem, klubbstugor, bystugor eller liknande lokaler. Detta PM klargör vilka regler
som gäller. PM:et tar inte upp frågan om verksamheten är tillståndspliktig eller om det
finns krav och rekommendationer från andra myndigheter. PM:et avser endast att
redovisa de krav som Brandkåren ställer på brandskyddet vid dessa tillfällen.
Ansvar
Arrangören av övernattningen är ansvarig för att dessa regler följs. Brandkåren skall i
god tid underrättas om förläggningstillfället. Underrättelsen skall innehålla uppgift
om arrangörens namn, förläggningsobjekt, tiden för nyttjandet, ungefärligt antal
personer, namn på och telefonnummer till utsedd säkerhetsansvarig. Använd blankett
eller formulär som finns på www.wbrand.se. Brandkåren kommer i det fall man anser
nödvändigt kontakta säkerhetsansvarig för eventuellt ytterligare krav, exempelvis om det
krävs vaken personal.
Krav på objektet
Brandskyddet i skolor, förskolor, fritidshem, idrottshallar, bystugor och liknande
lokaler är dimensionerade för att motsvara brand- och utrymningskraven för den dagliga
verksamheten. För att utnyttja dessa för övernattning krävs att lokalerna är lämpliga för
detta ur brand- och utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för brandkåren är
tillfredsställande.
Utrymningslarm
Varje objekt som nyttjas enligt ovan skall vara utrustat med ett system för tidig
upptäckt av brand som varnar vid brandfara. Rökdetektorer eller brandvarnare skall
finnas i övernattningslokaler samt i utrymningsvägar.
Utrymning
Varje förläggningsrum skall ha tillgång till minst två av varandra oberoende utgångar. En
av utgångarna kan utgöras av ett öppningsbart fönster om förläggningsrummet är
beläget på markplan och samtliga i lokalen klarar av att utrymma via fönstret.
Vägledande markering
Skyltar med vägledande markering skall finnas i utrymningsvägar och kan vara
belysta, genomlysta eller efterlysande.
Brandredskap
Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgänglig på väl markerad plats på högst 25
meters gångavstånd. Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost eller
handbrandsläckare typ ABC.
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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 per
klassrum (med sängar 4 m2/person). I större lokaler som till exempel gymnastiksal bör
enheter om c:a 20 personer sektioneras med gångar på 1,5 meter. Gångarna skall
mynna vid in- respektive utgångsdörrarna.
Säkerhetsansvarig
En säkerhetsansvarig skall finnas utsedd, denne skall svara för att en aktuell
deltagarförteckning upprättas över samtliga deltagare. Säkerhetsansvarig skall vid behov
till brandkåren kunna lämna en aktuell uppgift om hur många personer som för tillfället
finns förlagda. Denne ska också kontrollera enligt ordningsregler och checklistor nedan.
Deltagare
Varje deltagare skall vara informerad om var släckutrustning finns placerad. Varje
deltagare skall vara informerad om hur utrymningslarmet låter och vilka åtgärder som
skall vidtas om signalen ljuder. Varje deltagare skall vara informerad om var återsamling
sker efter att utrymning genomförts.
Ordningsregler
Dörrar mot korridorer och trapphus skall alltid hållas stängda. Undantag är när dörrarna
är uppställda med rökdetektorstyrda elektromagneter. Rökning är förbjuden. Bänkar,
bord och stolar får inte placeras i korridorer, trapphus eller framför dörr som utgör
utrymningsväg. Matlagning, kaffekokning och liknande är ej tillåtet i byggnaden utom på
avsedda platser. Kläder får inte förvaras i korridorer. Uppställning av husvagnar,
containers och liknande måste ske minst 6 meter från byggnaden. Fordon får inte
parkeras så de hindrar framkomligheten för Brandkåren. Användning av grillar ska ske på
särskilt anordnade platser.
Checklista inför tillfällig övernattning
 Är lokalerna anpassade för tillfällig
övernattning enligt detta dokument?
 Är övernattningen anmäld till brandkåren?
 Finns fungerande brand- och
utrymningslarm?
 Är utrymningsvägarna upplåsta i
utrymningsriktningen hela vägen till det
fria?
 Finns vägledande markeringar?
 Är övriga lokaler som inte används låsta
för de övernattande?
 Finns släckutrustning?

Checklista under tillfällig övernattning
 Är utrymningsvägarna fria, markerade
med fungerande utrymningsskylt och
upplåsta?
 Sker övernattning i lokaler som är
anpassade för detta?
 Hålls dörrar i brandcellgräns
(branddörrar) stängda?
 Sker matlagning på avsedda platser?
 Finns otillåtna elinstallationer?
 Finns släckutrustning i lokalerna?
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