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Räddningstjänsten informerar om tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning

Utrymningslarm

Vid olika arrangemang finns det behov av
tillfällig övernattning i lokaler vars brandskydd
inte är anpassade för boende. Vissa lokaler
med tillräckligt brandskydd kan fungera för
tillfällig övernattning men inte alla.

•

Byggnaden ska vara försedd med automatiskt utrymningslarm där detekteringen
sker med rökdetektorer utrymningsvägarna. Sovsalar ska vara försedda med rökdetektorer eller brandvarnare.

I detta informationsblad förtydligar Räddningstjänsten Örnsköldsvik vilket brandskydd som
byggnader och lokaler behöver samt vilka åtgärder som är nödvändiga före och under den
tillfälliga övernattningen. Med tillfällig övernattning avser räddningstjänsten i detta informationsmaterial övernattning i max 4 nätter.

•

Om övernattningen endast sker i markplan
för ett fåtal personer (färre än 20) och om
sovsalar och utrymningsvägar förses med
brandvarnare kan undantag medges från
kravet på utrymningslarm.

•

Ansvar
Både hyresvärden och hyresgästen har ansvar
för den tillfälliga övernattningen.
Hyresvärden har huvudansvaret för att lokalerna har de förutsättningar som krävs för tillfällig övernattning enligt denna information innan
denne hyr ut lokalerna.
Hyresgästens (arrangörens) huvudansvar är att
efterfölja de regler som finns enligt detta informationsblad men måste också ha kunskap
om hur byggnadens brandskydd fungerar.
Hyresvärd och arrangör är helt och hållet ansvariga för säkerheten och att detta informationsblad efterföljs. Ett medgivande från Räddningstjänsten att använda lokaler för tillfällig
övernattning fråntar inte detta ansvar på något
sätt.

Krav på byggnadens brandskydd
Utrymningsvägar och vägledande markering
•

Lokaler där övernattning sker ska ha två av
varandra oberoende utrymningsvägar.

•

Utrymningsvägarna ska vara lätt öppningsbara utan nyckel eller annat verktyg.

•

Vägledande markering i form genomlysande eller belysta skyltar ska finnas i
nödvändig omfattning. Vid strömbortfall
ska skyltarna fungera med hjälp av nödström under minst 60 minuter.
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Det ska finnas brandredskap i form av
handbrandsläckare eller inomhusbrandpost
så att avståndet till närmaste brandredskap
är högst 25 meter. Brandredskapet ska vara
lättillgängligt och vara tydligt markerat.

Personantal
En lokals maximala personantal vid normal
drift får aldrig överskridas vid övernattning.
Vid övernattning är det viktigt att placeringen
av liggplatser ordnas på ett sätt så att det på ett
enkelt sätt går att ta sig till utrymningsvägen.
Liggplatser i sovsalen indelas i grupper med
gångar på minst 1 meter mellan varje grupp av
liggplatser. Liggplatser i mitten indelas i grupper med maximalt 6 liggplatser i bredd. Liggplatser som är placerade mot vägg kan löpa
längst väggens hela sida.
Gångar till utrymningsvägar skall hållas fritt
från packning och andra tillhörigheter. Ett
exempel på hur detta kan se ut visas i figur 1
nedan.

Figur 1: Konfiguration av bäddar
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Brandskyddsorganisation

Information till övernattande

Arrangören ska alltid ha en eller flera säkerhetsansvariga på plats som ser till att övernattningsverksamheten fungerar och följer de säkerhetsregler som finns i detta informationsblad.

Innan övernattning sker ska de övernattande
informeras om följande:

Säkerhetsansvarig ska se till så att ordningsregler upprättas och att de övernattande informeras enligt nedanstående. Säkerhetsansvarig ska
också löpande följa upp och kontrollera så att
övernattningsverksamheten fungerar enligt de
säkerhetsreglerna.

•

vilka ordningsregler som finns

•

var utrymningsvägar finns

•

var brandredskapens finns placerade

•

hur de ska agera då brand upptäcks eller då
signal ljuder från brandlarmet

•

var eftersamlingen ska ske vid utrymning
(uppsamlingsplatsens placering)

Ordningsregler

Information till räddningstjänsten vid brand

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att
minska risken för brands uppkomst och för att
minska konsekvenserna vid brand, samt för att
underlätta utrymning.

Den säkerhetsansvariga ska möta upp brandförsvaret vid framkomst och informera räddningsledaren om följande:
•

vad som har hänt

Följande ordningsregler ska finnas:

•

om det finns personer kvar i byggnaden,
var och hur många

•

var uppsamlingsplatsen finns

•
•

rökning är förbjuden inom och i anslutning
till byggnaden
öppen eld får ej förekomma, exempelvis
levande ljus

•

matlagning och kaffekokning och liknande
får endast ske på anvisad plats

•

möbler eller annat brännbart material får
inte placeras i korridorer eller i trapphus

•

avskiljande dörrar som inte är uppställda
på rökdetektorstyrda magnethållare skall
hållas stängda

•

brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden
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Information till Räddningstjänsten Örnsköldsvik
Arrangören är skyldig att fylla i och skicka in
formuläret (blad 4) som medföljer detta informationsblad till Räddningstjänsten. Formuläret
ska ha inkommit senast 5 dagar innan övernattningen äger rum.
Fax: 0660-85 377
E-post: kac@ornskoldsvik.se
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Checklista för tillfällig övernattning
Ansvar
1.

Hyresvärd har förstått sitt ansvar för den tillfälliga övernattningen.

Ja

Brist

2.

Hyresvärd har informerat hyresgäst om dennes ansvar

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Krav på byggnaden

5.

Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns från alla lokaler som
används vid den tillfälliga övernattningen
Utrymningsvägarna är ej blockerade av skrymmande eller brännbart material

6.

Utrymningsvägarna går att öppna lätt utan nyckel eller annat verktyg

4.

Utrymningslarm
7.

Lokalerna är försedda med automatiskt utrymningslarm

Ja

Brist

8.

Larmet kan aktiveras med larmknapp som finns i lokalerna

Ja

Brist

9.

Rökdetektorer eller brandvarnare finns i lokalerna där sovande finns

Ja

Brist

10.

Rökdetektorer finns i alla utrymningsvägar

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Ja

Brist

Vägledande markering
Vägledande markering finns i tillräcklig omfattning i form av belysta eller
genomlyst skyltar.
Den vägledande markeringen är försedd med nödström som upprätthåller
12.
funktionen vid strömavbrott i minst 60 minuter.
Brandredskap

11.

12.
13.

Brandredskap i form av handbrandläckare eller inomhusbrandpost finns på
varje våningsplan inom ett avstånd av 25 meter
Brandredskap är funktionsdugliga och har en giltig kontrollstämpel

Personantal
Antalet sovande personer i varje lokal har anpassats så det lätt går att ta sig
till utrymningsvägarna i händelse av brand.
Placering av bäddar har skett med hänsyn till riktlinjerna i detta informa15.
tionsblad.
Brandskyddsorganisation

14.

16.

Säkerhetsansvarig finns på plats dygnet runt

Ja

Brist

17.

Säkerhetsansvarig har förstått sitt ansvar och sina uppgifter
Alla som deltar i den tillfälliga övernattningen har fått tillräcklig säkerhetsinformation som bl.a. ordningsregler, utrymningsvägar och agerande vid
brand.

Ja

Brist

Ja

Brist

18.
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Formulär för tillfällig övernattning
Texta tydligt
Hyresvärd (namn på företag, förening etc.)

Hyresvärd (namn på ansvarig fysisk person)

Hyresgäst (arrangör, namn på företag, förening etc.)

Hyresgäst (arrangör, namn på ansvarig fysisk person)

Ansvariges telefonnummer (telefon hem, telefon mobil)
Övernattningen avser tiden (datum)
fr o m:

t o m:

Namn på byggnaden där övernattning sker
Byggnadens

Gatuadress

Postnummer och ort

Kontaktpersoner, brandvakter och säkerhetsansvariga som finns närvarande en eller flera
Kontakt 1

Namn

Mobiltelefon

Kontakt 2

Namn

Mobiltelefon

Kontakt 3

Namn

Mobiltelefon

Kontakt 4

Namn

Mobiltelefon

Information om de övernattandes ålder och antal
Antal 0-6 år:

Antal 7-12 år:

Antal 13-16 år:

Antal 17 år och däröver:

Övernattande personer med funktionshinder eller som är i behov av särskilt hjälpbehov.
Antal och ålder:

Då jag som hyresgäst (arrangör) undertecknar detta formulär är jag medveten om att det är jag som bär ansvaret för
arrangemanget och säkerheten. Jag har tagit del och följt de säkerhetsföreskrifter som Räddningstjänsten i Örnsköldsvik föreskrivit i detta informationsblad.

Datum, ort:

Underskrift, hyresgäst:

EI - 2010-11-16
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