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Brandskydd vid tillfälliga övernattningar  
 
Det förekommer ibland vid exempelvis sportevenemang, att grupper övernattar i lokaler som inte är 
avsedda för det. Vid tillfällig övernattning i skolor eller idrottsanläggningar förändras förutsättningarna för 
brandskyddet. Dessa anläggningar är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innebär att 
personer övernattar. Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig övernattning, och har 
därför högre krav på brandskyddet.    
 
Här har räddningstjänsten sammanställt riktlinjer som gör att säkerheten i tillfälliga övernattningslokaler 
blir tillgodosedda. Räddningstjänsten förutsätter att fullgott brandskydd redan existerar för den dagliga 
verksamheten. 
 
 

Anmäl  

Anmälningsblankett skall fyllas i och skickas in till inrebefal@hka.se minst sju dagar innan övernattning. 
Anmälningsblankett finns på att ladda ner på vår hemsida www.hka.se  
 

Utrymningsvägar 

Övernattningslokalen ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det innebär att om den 
ena utrymningsvägen blockeras av en brand, så ska inte den andra kunna blockeras av samma brand. 
Det innebär också att utrymningsvägarna inte får passera genom samma utrymme på vägen ut utanför 
byggnaden.  
 
Den ena utrymningsvägen kan utgöras av ett fönster om fönstrets underkant är belägen högst två (2) 
meter över marken, och högst 1,2 meter över golvet. Fönstret måste vara lätt att öppna utan nyckel eller 
andra verktyg och ha en fri öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters höjd.  
 
Dörrarna i utrymningsvägarna ska vara utåtgående och lätta att öppna utan nyckel eller andra verktyg.  
 

Vägledande markeringar 

Belysta eller genomlysta utrymningsskyltar ska placeras så att de är synliga i utrymningsvägarnas hela 
sträckning till det fria.  
 

Belysning i utrymningsvägar 

Belysningen i utrymningsvägarna ska lämnas tänd nattetid.  
 

Brandlarmsanläggning 

Varje lokal som används för tillfälliga övernattningar skall minst en fungerande brandvarnare vara 
placerad i taket. Byggnader med automatiskt brandlarm och utrymningslarm i utrymningsvägarna skall 
kompletteras med minst en brandvarnare i övernattningslokalen. Larmknappar för att aktivera 
utrymningslarmet skall vara lättidentifierade och vara belägna på lämpliga platser. 
Byggnader med heltäckande automatiskt brandlarm och utrymningslarm ersätts detta kravet på 
brandvarnare.  
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Persontäthet 

Varje person ska ha minst 3 m2 att disponera i lokalens sovdel.  
 

 

Släckutrustning 

Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska finnas tillgängligt. Man bör aldrig ha längre än 25 meter 
till närmaste släckanordning. 
 

Telefon 

Telefon ska finnas tillgänglig dygnet runt för att eventuellt larma 112. 
 

Information 

Alla som vistas i lokalerna ska informeras om säkerhets- och ordningsregler, utrymningsvägar och 
släckutrustning. 
 

Kontrollrutiner 

Den som är ansvarig ska inför varje övernattningstillfälle kontrollera att lokal och släckutrustning är 
tillfredsställande. 
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Exempel 1 

 
 
                                                    
Exempel 2 
 

 


