RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänstens generella brandskyddskrav vid
anordning av tillfällig icke bygglovs-pliktig
uteservering på allmän plats

Du behöver tillstånd för att ha uteservering. Kommunen
korttidsupplåter offentliga platser för uteserveringar, men
bara tillfälligt. Polismyndigheten prövar också ansökningen
om användning av offentlig plats efter att ha fått
kommunens godkännande. I godkännandet ingår bland
annat räddningstjänstens krav som presenteras nedan.

Definition
Uteservering – en uppställning av bord och stolar/bänkar direkt på marken. Eventuellt tak
utgörs av väggfast markis eller parasoller. Avskiljning är utförd med lågt staket, rep,
blomkrukor eller liknande.
Bygglov
Att förse uteserveringar med tak, golv och väggar (om än halvöppna sådana) är ett sätt att
utöka byggnadsvolymen och betraktas som tillbyggnader. Tillbyggnader är alltid
bygglovspliktiga.
Bygglov krävs även om uteserveringar har:
• Inhägnad som är tät eller vars höjd överstiger 80 cm.
• Fast tak eller markis som inte går att fälla in och/eller har stödben.
• Golv (trätrall, plastmatta eller liknande)
• Byggherren har det fulla ansvaret för att uteserveringen uppfyller gällande
bestämmelser när den är färdig.

Brandskyddskrav uteserveringar
Tillgänglighet
God framkomlighet för utryckningsfordon ska finnas på gatan utanför. Det ska vara en fri
höjd på 4.0 meter och en portalbredd på 3,5 m och körbanebredd av minst 3,0 meter på
raksträckor. I kurvor ska den inre radien vara minst 7,0 meter samt finnas sådan breddökning
och hinderfritt sidoområde före, genom och efter kurvan att stegbil kan framföras.
Uteserveringar får inte hindra tillgängligheten för räddningstjänstens utrustning i samband
med livräddning via fönster från ovanför liggande bostäder eller kontor.
Vid byggnader med utrymningshöjd över 11 meter (normalt 4:e våningsplanet) måste en
uppställningsplats för brandförsvarets stegbil finnas. Denna skall minst vara 5 meter bred 12
m lång och vara placerad max. 9 meter från byggnadsfasad.
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För Storgatan finns särskilda regler:
Körbanebredd skall vara minst 4 meter.
Utrymning
Utrymningsmöjligheter från fastigheten innanför uteserveringen får inte försämras.
Inhägnader eller avgränsningar får inte utformas på ett sådant sätt att en trygg utrymning från
uteservering äventyras.
Gångavstånd
För uteservering krävs inga speciella åtgärder, dock skall utgången från innanför liggande
restaurang/café hållas fri för utrymning.
Vägledande markering (utrymningsskylt)
För uteservering ställs inga krav på vägledande markering.
Utrymningslarm
För uteservering ställs inget krav på larm
Brandcellsindelning
För uteservering gäller att risken för brandspridning till angränsande byggnad är så liten att
den kan accepteras utan ytterligare åtgärder. Om uteservering förses med golv eller om
brandens påverkan på ovanför liggande fasad inte kan anses som ringa skall åtgärder vidtagas
för att motverka brandspridning till annan brandcell. Att åtgärderna är tillräckliga skall
verifieras med utredning/beräkning.
Lös inredning
På uteserveringar bör bord och stolar vara jämt fördelade över ytan. Ansamling av brännbart
material utefter fasaden är inte tillåten. Materialet bör vara obrännbart, exempelvis stål.
Massivt trä kan anses acceptabelt, men inte rotting eller dylikt som kan förväntas brinna med
större värmeutveckling än kompakt trä.
Tak
Utgörs taket på uteserveringen av parasoller eller väggfast markis har vikten på markisen
bedömts vara så liten att den bärande konstruktionen klarar att sitta kvar under den tiden som
behövs för utrymning och släckning. Om taket utförs av tyngre material skall åtgärder vidtas
för att uppfylla kravet R30. Markis i tak skall utföras enligt Boverkets byggregler och bestå av
godkänt material.
Brandredskap
Möjligheten till brandgasventilation via källarfönster i fastigheten får inte blockeras.
Rökluckor, brandposter och eventuell annan utrustning för brandsläckning/livräddning får inte
blockeras eller döljas av etableringen.
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Brandredskap (handbrandsläckare) för en första släckinsats skall finnas tillgänglig inom 25
meters avstånd.
Brandfarliga och explosiva varor
Den som hanterar mer än 60 liter gasol (t.ex. 2 st. P11:or) skall ha tillstånd. Tillstånd söks hos
räddningstjänsten. Om terrassvärmare används skall räddningstjänstens regler ”Hantering av
terrassvärmare på restauranger” följas.
Systematiskt brandskyddsarbete SBA
En uteservering har låg brandrisk och verksamheten ställer inte särskilda krav på tekniska
eller organisatoriska brandskyddsåtgärder. Räddningstjänsten ställer inga krav på skriftlig
dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet skall
kommuniceras med de som berörs av det i skälig omfattning. Är däremot uteserveringen i en
verksamhet som skall dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet skall uteserveringen
inkluderas i dokumentationen.
Ordförklaring
Brandcell
En avgränsad del av byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan
utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden
Byggherre
Är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande
bestämmelser när den är färdig.
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt
planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en
organisation.
Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:
◦Ansvar
Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
◦Organisation
Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
◦Utbildning
Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
◦Instruktioner och rutiner
Finns regler för gasolvärmare, sophantering och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
◦Dokumentation
Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i de flesta fall på en enkel ritning, i andra fall kan
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en utförligare brandskyddsdokumentation behövas.
◦Drift och underhåll
För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis regelbunden kontroll av
brandredskap och gasolinstallationer
◦Kontroll och uppföljning
För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och
följas upp regelbundet.
R30
Brandteknisk klass med hänsyn till bärförmågan vid brand. Siffrorna är det dimensionerande
tidskrav i minuter som ska uppfyllas.
Utrymningshöjd
Fönsteröppningens underkant eller balkongräckets överkant.
Stegbil
Höjdfordon, maskinstege. Fordon med stege för utrymning/livräddning via fönster eller
balkong upp till 23 m över mark.
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