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POLICY FÖR TILLFÄLLIGA ÖVERNATTNINGSLOKALER
Bakgrund.
Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga
övernattningslokaler. För att utnyttja skolor, fritidshem, gymnastiksalar och liknande krävs det att
lokalerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att tillgängligheten och framkomligheten för
räddningstjänsten är tillfredställande.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 Kap 2 § skall ägare och /eller nyttjanderättshavare av
byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och
för livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs
för
att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Med ovanstående
som grund gör räddningstjänsten en bedömning om lokalerna är lämpliga för övernattning.
Säkerheten i byggnaderna.


Om fler än 9 personer kommer att övernatta i lokalerna ska räddningstjänsten i normalfallet
besöka denna för att avgöra om den är lämplig som övernattningslokal. Hänsyn ska tas till
utrymningssäkerhet och lokalens utformning i helhet.



Kontakt ska tas med räddningstjänsten för diskussion om vilka krav som ställs på
utformningen av lokalens anordningar för tidig upptäckt av brand. Om inte lokalen är försedd
med automatiskt brand- och utrymningslarm kan krav komma att ställas på
bostadsbrandvarnare eller vakande vakt. Detta varierar t. ex beroende på antal personer i
lokalen, lokalens utformning och placering.



Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, ibland fler beroende på lokalens
utformning skall finnas.



I normalfallet accepteras endast övernattning på bottenplan i en byggnad.



I varje övernattningslokal skall det finnas en säkerhetsansvarig. Denna ska vara väl insatt i
hur utrymningen kommer att ske vid en eventuell brand, larmvägar, släckredskapens
placering var uppsamlingsplatsen för lokalen finns och övriga rutiner som kan behövas ur
brand- och utrymningshänseende.



Den som är säkerhetsansvarig ska redovisa hur många personer som skall vistas i lokalerna.
Som hjälp kan nedanstående riktlinjer användas.



I god tid innan övernattningen kommer att ske ska besked lämnas skriftligen, enligt gällande
bilaga, till räddningstjänsten. Blankett för detta delges av Räddningstjänsten.



Rökförbud ska gälla i hela byggnaderna under övernattningsperioden.



Släckredskap ska finnas tillgängliga och kan komma att behöva kompletteras.



Nedanstående mall kan komma vara en vägledning till bedömning av antalet övernattande i
lokalen. Gällande personantal i normalfall dagtid får givetvis inte överskridas.
- Om personerna kommer att sova på madrasser kan vi anta att varje madrass tar upp 3 kvm
av lokalens yta. Kommer sängar att användas tar dessa upp 4 kvm av ytan.
- Om 20 personer eller fler ska sova i lokalen ska lokalen sektioneras. Gångar mellan
sektionerna ska vara 5 meter breda för att underlätta utrymning. Gångarna skall leda
mot utrymningsvägar.

