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Tillfällig övernattning
Lokal/Skola

Adress

Förening eller motsvarande

Kontaktperson/ansvarig

Telefon

E-postadress kontaktperson/ansvarig

Antal övernattande personer

Därav vuxna

Övernattning från och med

Övernattning till och med

Jag har läst igenom Riktlinjer för verksamheter som avser bedriva tillfälliga övernattningar i lokaler avsedda för andra ändamål

……………………………………………………………………………………………………
Underskrift kontaktperson/ansvarig

……………………………………………………………………………………………..
Datum

Riktlinjer - se nästa sida.

SALA KOMMUN
Räddningstjänsten Sala-Heby
Väsbygatan 1
733 38 Sala

Besöksadress: Väsbygatan 1, Sala
Växel: 0224-74 70 00
www.sala.se
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raddningstjänsten@sala.se
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Riktlinjer för verksamheter som avser bedriva tillfälliga övernattningar i lokaler
avsedda för andra ändamål
Att förlägga personer tillfälligt i lokaler som normalt inte är avsedda att sova eller bo i har praktiserats
länge i Sverige. Framför allt har skollokaler nyttjats för denna företeelse och orsaken har varit att
förenkla och möjliggöra för ungdomar och ledare att genomföra idrotts- och föreningsevenemang
under en begränsad tid. Samhället har accepterat att man kan övernatta i dessa lokaler under en
begränsad tid. Man har ofta behövt kompensera brandskyddet genom tekniska och organisatoriska
åtgärder för att erhålla ett skäligt brandskydd i dessa lokaler.
Räddningstjänsten Sala-Heby anser att den tillfälliga övernattningen ska begränsas så att den inte ska
eller kan ersätta ett mer anpassat boende.
Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter, enstaka gånger. Om behovet finns att övernatta
längre perioder eller vid mer upprepade tillfällen anser vi att byggnaden ska vara uppförd som
hotell/vandrarhem eller motsvarande verksamhetsklass.
Räddningstjänsten har tagit fram riktlinjer för att underlätta bedömningen hos
fastighetsägare/verksamhetsutövare som har det yttersta ansvaret för personerna som befinner sig i
byggnaderna.
Dessa riktlinjer innehåller vägledning och råd för att nå ett tillfredställande och skäligt brandskydd i
lokaler för tillfällig övernattning i skolor, förskolor, fritidshem, klubbstugor och liknande lokaler.
För att kompensera för brandskyddet ställs krav på brandskyddet beroende på omfattningen. Kraven
kan delas in i två olika nivåer:



Nivå 1 gäller för övernattning i markplan för maximalt 20 personer.
Nivå 2 gäller för övernattning för fler än 20 personer eller då övernattning sker på annat plan än
markplan oavsett antal personer. Om möjligt ska övernattning i markplan med utrymning direkt till
det fria väljas framför övernattning på annat plan.

UTRYMNING
Nivå 1
Från övernattningssal ska det finnas möjlighet att ta sig ut direkt till det fria. Fönster accepteras som
väg direkt till det fria. Fönster ska vara sidohängda samt ha en fönsteröppning om minst 0,5 m bredd x
0,6 m höjd, summan av bredd och höjd ska minst vara 1,5 m. Fönsteröppningens underkant får befinna
sig högst 1,2 m över golv eller förses med invändig trappa eller stege för att underlätta utrymningen.
Fönsteröppningens underkant får befinna sig maximalt 2 meter ovan mark.
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Nivå 2
Från övernattningssalar ska det finnas möjlighet att ta sig ut via två av varandra oberoende
utrymningsvägar, korridorer, trapphus eller fönster på markplan. Belysningen i korridorer och
utrymningsvägar bör hållas tänd nattetid.

BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM
Nivå 1
Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska förses med anordning för tidig upptäckt
av brand. Sammankopplade brandvarnare accepteras.
Nivå 2
Alla övernattningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt
utrymningslarm enligt SBF 110:6 eller nyare föreskrifter. Rökdetektor ska finnas i varje
övernattningssal, i korridorer samt i trapphus.

SLÄCKREDSKAP
Släckredskap såsom handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas placerade på väl synliga
och lättåtkomliga platser i lokalerna som nyttjas vid övernattningen. Avståndet till närmsta
släckredskap får inte överstiga 25 meter.

ÖVERNATTNINGSSALAR
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. Inom övernattningssalarna och dess utrymningsvägar får
inga levande ljus, pyroteknik eller brandfarlig vara användas för att undvika onödig brandrisk i
lokalerna. Alla elinstallationer ska vara utförda av behörig installatör. Utrustning för matlagning så
som kaffebryggare, stormkök etc. får endast användas i kök, matsalar eller motsvarande.

ORGANISATION
För varje övernattningsställe ska det finnas en säkerhetsansvarig. Säkerhetsansvarig ska vara väl
insatt i hur en utrymning ska ske vid en brand samt var återsamlingsplatsen finns. Rutiner för hur
utrymningen ska ske ska tas fram. Säkerhetsansvarig ansvarar även för att regelbundna
brandskyddskontroller genomförs före och under övernattningstillfället. Säkerhetsansvarig ska
säkerställa att varje deltagargrupp informeras om de råd och riktlinjer som finns avseende
brandsäkerheten. Informationen ska bl.a. ge anvisningar om branddörrar, utrymningsvägar, rökning,
matlagning. Telefoner med information om hur du larmar 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som
nyttjar lokalerna.
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Nivå 1
Personalen på plats ska:







vara myndig
vara svensktalande
ha tillgång till telefon
ha god lokalkännedom
vara brandskyddsutbildad
ha en komplett förläggningsplan

Nivå 2
Vaken personal ska finnas på plats för att säkerställa personsäkerheten under den tid som
övernattning förekommer. Personal ska:







vara myndig
vara svensktalande
ha tillgång till telefon
ha god lokalkännedom
vara brandskyddsutbildad
ha en komplett förläggningsplan

