Anmälan om
tillfällig övernattning
Skickas till
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
463 80 Lilla Edet
Sökande/Ansvarig ledare
Person-/Företagsnamn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Postort
E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Anläggningens namn

Fastighetens adress

Postnummer

Postort

Typ av anläggning

Övernattning
Övernattning avser perioden

Fr o m

Tom

Lokal

Antal övernattande

Totalt antal övernattande

Ansvarig ledare intygar att de brandskyddsregler och säkerhetsföreskrifter som anges i Brandskydd vid
tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar eller andra lokaler är uppfyllda.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Datum

Lilla Edets kommun
463 80 Lilla Edet

Ort

Underskrift

Besöksadress: Järnvägsgatan 12
Internet:
www.lillaedet.se

Namnförtydligande

Tel: 0520-65 96 59

E-post: raddning@lillaedet.se
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Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar eller andra lokaler
Det har blivit allt vanligare att skolor, daghem och liknande lokaler används vid tillfällig övernattning.
Dessa typer av lokaler är avsedda för verksamheter som ska kunna utrymmas av vakna personer med
god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, vilket måste
kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.
För att få övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler ska
brandskyddsregler enligt kap 1 uppfyllas och ordningsföreskrifter enligt kap 2 följas. Dessutom ska en
anmälan göras till räddningstjänsten.
Anmälan görs genom att anmälningsblanketten nedan fylls i av den ansvarige och faxas eller skickas
till räddningstjänsten senast fyra arbetsdagar innan övernattningen sker.
Brandskyddsregler
Brandcellsindelning
Varje rum eller sammanhängande grupp av rum som används för övernattning skall vara egen
brandcell. Korridor som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar, skall vara egen
brandcell. Trapphus skall vara egen brandcell.
Branddetektion/utrymningslarm
Vid övernattningar är det viktigt att ha ett brand- utrymningslarm som motsvarar de aktuella riskerna.
Riskerna styrs i huvudsak av antalet övernattande och byggnadens utformning. Lilla Edets
Räddningstjänsts bedömning av en skälig nivå på brand- och utrymningslarmet är enligt följande:
Vid färre än 10 sovande:
Brand- och utrymningslarmet kan bestå av brandvarnare som övervakar utrymmen där övernattning
sker samt intilliggande utrymmen och tillhörande utrymningsvägar. Brandvarnarna skall vara
sammankopplade så att samtliga larmar vid indikation av rök.
Vid färre än 50 sovande, eller färre än 100 sovande i markplan:
Godkänt brand- och utrymningslarm skall finnas. Larmet behöver ej vara vidarekopplat till
räddningstjänsten eller SOS. Vid ett internt larm ska rutiner finns för att larma manuellt.
Vid 100 sovande eller fler:
Godkänt brand- och utrymningslarm skall finnas och vara vidarekopplat till räddningstjänsten via
SOS.
Utrymning
Utgångar
Varje brandcell skall ha tillgång till två av varandra oberoende utgångar.
Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.
Personantal
Antal personer som kan övernatta per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas
bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m² / person, vilket exempelvis ger ca 20 personer per klassrum.
I större lokaler till exempel gymnastiksal bör förläggningsplan upprättas. Förläggningen sker
lämpligen i kvarter med breda gångar emellan. Gångarna ska mynna vid utgångarna från lokalen.
Utrymningsskyltar
Utrymningsskyltar skall finnas i erforderlig omfattning. Skyltarna skall vara genomlysta eller
efterlysande.
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Brandspridning i rum för sovande
Brännbart lättantändligt materiel, exempelvis kartong och dylikt skall minimeras i rum där personer
sover. Ytskikt på väggar och tak får ej vara sådant att det medför stor risk för snabbt brandförlopp.
Sämre ytskikt än klass III (obehandlat trä) accepteras ej.
Brandfarlig vara
Brandfarlig vara får ej hanteras eller förvaras i lokalerna.
Brandredskap
Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och väl markerat på högst 25 meters gångavstånd.
Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost eller hand-brandsläckare.
Ordningsföreskrifter
Ansvarig
Vid varje övernattningstillfälle ska det finnas en ledare som är ansvarig för säkerheten samt att
reglerna i kapitel 1 och 2 följs. Den ansvariges namn och telefonnummer ska anges på
anmälningsblanketten.
Bevakning
Om fler än 100 personer övernattar i objektet skall en vaken vakt finnas tillgänglig dygnet runt på
markerad plats. Vakten skall under tiden 22.00 - 06.00 utföra minst två bevakningsronder jämt fördelat
under natten. Alarmeringsmöjlighet med telefon skall finnas. Anslag med text "Vid nödsituation ring
112" skall finnas uppsatt. Vakten skall ha tillgång till en förläggningsplan med aktuella uppgifter om
antalet personer per rum.
Information
Samtliga övernattande personer skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid
övernattning i byggnaden. Informationen skall bland annat omfatta
•
•
•
•
•
•

utrymningsvägarnas placering
brandredskapens placering
brand- och utrymningslarm
hur man ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet
uppsamlingsplats utanför byggnaden
ordningsreglerna enligt nedan

Ordningsregler
Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda. Det gäller ej dörrar försedda med
rökdetektorstyrda magnethållare som släpper dörren (varvid den stängs) vid utlöst brandlarm.
Rökning är förbjuden i hela byggnaden.
Bänkar, bord och stolar får ej placeras i korridor eller trapphus. Uppställning görs i outnyttjade låsbara
utrymmen.
Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda lokaler
(exempelvis skolkök och skolmatsal).
Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.
Uppställning av husvagnar, container eller dylikt får ej ske närmare byggnaden än 6 meter.
Uppställning får ej hindra brand- och ambulansfordon
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