BRANDFÖRSVARET

Tillfällig förläggning
Uppsala kommun har en positiv inställning till gäster som vill besöka vår kommun. Det är
vanligt att övernattning av grupper sker tillfälligt i byggnader/lokaler som normalt inte är
avsedda för detta. Det kan till exempel vara lektionssalar, idrottshallar eller församlingshem.
De som övernattar är personer som inte kan förväntas ha kännedom om lokalernas
utformning. Detta medför att lokalerna ska vara utformade som för hotellverksamhet med
vissa modifikationer.
Det är ägarens ansvar att byggnaden är uppförd och utrustad på ett sådant sätt att de krav på
brand och utrymningssäkerhet som samhället ställer är uppfyllda.
Den brandtekniska bedömningen av byggnaden har gjorts med utgångspunkt från vad
byggnaden normalt är avsedd för - undervisning, fritidsverksamhet etc. Då byggnaden nyttjas
för övernattning måste en ny brandteknisk bedömning göras i samverkan mellan
brandförsvaret och fastighetsägaren. För att uppnå en god säkerhet är det av största vikt att
ordinarie verksamhet under ledning av till exempel skolans rektor bedrivs med ett
systematiskt brandskyddsarbete.
Detta PM har upprättats av Uppsala brandförsvar för att ge en enhetlig syn på
brandsäkerheten och vara en instruktion för fastighetsägare och arrangörer vid övernattning i
tillfälliga lokaler.
Vid förläggning i byggnadens markplan gäller:
•

De boende ska ha möjlighet att utrymma genom den gemensamma korridoren ut till
annan brandcell eller direkt ut genom dörr eller fönster.
Kraven på fönster är att höjden mellan golv och fönsterkarmens underdel inte
överstiger 1,2 meter och den utvändiga höjden mellan fönsterkarm och marken inte
överstiger 2,0 meter. Dessutom skall fönstret vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter
högt. Summan av fönstrets bredd och höjd skall vara minst 1,5 meter.
Öppningshandtaget ska vara permanent monterat. Fönstren ska vara sidohängda.

•

Minimikrav gällande brandlarm är att övernattningsrummen har brandvarnare
installerade och att gemensamma korridorer och utrymningsvägar har automatiskt
utrymningslarm enligt SBF 110:6.

•

Vägledande markering ska monteras i lokalerna. Utrymningsskyltarna ska vara
genomlysta eller belysta. Skyltarna ska vara nödströmsförsörjda. Funktionen ska
kvarstå i minst 60 minuter vid spänningsbortfall. Skyltar ska utformas enligt AFS
2008:13.

Vid förläggning i annat våningsplan än markplan gäller:
•

Att byggnaden är utförd som brandsäker byggnad typ BR 1 och möjlighet finns att
utrymma via korridor till två av varandra oberoende utrymningsvägar. Korridorer och
trapphusen skall vara egna brandceller med krav enligt BBR.
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•

Vägledande markering ska monteras i lokalerna. Utrymningsskyltarna ska vara
genomlysta eller belysta. Skyltarna ska vara nödströmsförsörjda. Funktionen ska
kvarstå i minst 60 minuter vid spänningsbortfall. Skyltar ska utformas enligt AFS
2008:13.

•

Samtliga boenderum, korridorer och utrymningsvägar ska vara utrustade med ett
automatiskt brand och utrymningslarm utfört enligt SBF 110:6 styrt via rökdetektorer.
Larmet ska kunna uppfattas i samtliga utrymmen som används till förläggning med en
ljudstyrka på lägst 70 dB.

•

Då det vanligen är ett stort antal personer i varje övernattningsrum kan det bli aktuellt
att använda fönster och brandförsvarets stegutrustning i en nödsituation. Fönster som
ska användas för nödutrymning ska vara öppningsbart utan nyckel eller annat redskap
samt ha en fri, vertikal öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters
höjd. Summan av fönstrets bredd och höjd bör vara minst 1,5 meter. Öppningens
underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Fönstren ska vara sidohängda.

Personantal
Antal personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och
utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3-4m2 fri golvyta per person, vilket ger
cirka 20 personer per klassrum. I större lokaler till exempel gymnastiksal ska enheter om 20
personer sektioneras med gångar om 5 meter. Dessa gångar ska leda till in- respektive
utgångsdörrar.
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Regler
1. Arrangören ska anmäla övernattningen till Uppsala brandförsvar senast fem dagar
innan övernattning sker. Anmälan ska innehålla uppgift om arrangör, ansvarig,
förläggningsobjekt, adress, situationsplan över byggnaden och vilka lokaler som ska
nyttjas, tiden för nyttjandet, antal personer samt kontaktuppgifter. Se
anmälningsblankett.
2. Arrangören ska ansvara för att brandförsvarets föreskrifter och ordningsregler följs.
Dessutom ska denne tillse att samtliga närvarande ges behövlig orientering och
information om tillgängliga utrymningsvägar, brandberedskap, telefon,
utrymningslarmets funktion och signal med mera.
3. För förläggningen ansvarig person eller av denne delegerad ansvarig person ska
ständigt finnas närvarande inom förläggningen. Överstiger personantalen 100 personer
krävs att lokalerna/byggnaden övervakas av minst två vakande brandvakter.
4. Förbud mot rökning ska råda i hela byggnaden.
5. Korridorer, trapphus eller andra utrymningsvägar får inte blockeras eller belamras med
brännbart material.
6. Dörrar som står öppna med magnethållare ska ha en automatisk stängningsfunktion
via rökdetektorer.
7. Belysning i korridorer och trapphus ska hållas tänd på kvälls- och nattetid.
8. Utrymningsplan ska finnas anslagen inom eller i anslutning till förläggningsrummen.
9. Brandfarlig vara får inte hanteras eller förvaras i lokalerna. De lokaler där gasol är i
bruk får inte användas.
10. Släckutrustning ska finnas tillgänglig och väl markerad på högst 25 meters avstånd.
Släckutrustning ska finnas på varje våningsplan.
11. När lokalerna används ska alltid någon av de kontaktpersoner som namngivits i
anmälan finnas på plats och vara tillgänglig på det angivna telefonnumret.
I byggnaden ska finnas tillgång till telefon med 112 funktion.
12. Matlagning, kaffebryggning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför
avsedda lokaler som till exempel kök, matsal och pentry.
13. Uppställning av husvagn, container eller dylikt får inte ske närmare byggnaden än 6
meter. Uppställning får inte heller utgöra hinder för utryckningsfordon.
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