Säkerhetsbilaga
Tillfällig övernattning
i Halmstads kommuns
skollokaler

TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Bakgrund och syfte
Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas
detta för tillfällig övernattning. Det innebär att brandskyddet inte är dimensionerat för övernattning i dessa lokaler. Lokaler som är vanliga vid tillfällig övernattning är skolor, idrottshallar och liknande.
För att kunna nyttja en lokal till annat ändamål än vad den är dimensionerad för
krävs vissa säkerhetshöjande åtgärder. Följer ni anvisningarna i denna skrift uppfyller ni grundläggande krav.

Ansvar
Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar helt och hållet för
säkerheten. Detta fråntar dock inte lokalupplåtarens (Halmstads kommun) ansvar
att se till att lokalen är lämpligt för sitt ändamål.
Arrangören ansvarar bland annat för att:

•
•
•
•

Personalen har tillräcklig kunskap och utbildning.

•

Personalen har kunskap om brandtekniska installationer (brandlarm, brand		
dörrar, släckutrustning, nödutgångar, vägledande markering m m).

•

De övernattande fått information så att de kan agera på ett tillfredställande
sätt vid en brand/utrymningssituation.

•
•

Ordningsregler upprättas och efterlevs.

•

”Anmälninsblankett tillfällig övernattning” ska inlämnas till Räddningstjänsten
i god tid innan lägrets uppstart.

Personalen kan agera på ett riktigt sätt vid en brand/utrymningssituation.
Larmmöjligheter finns till räddningstjänsten telefon 112.
Personalen känner till och kan hantera den brandsläckningsutrustning (handbrandsläckare, inomhusbrandposter etc.) som finns i lokalen.

Vakande brandvakt vid övernattning för 30 personer och därutöver.
Vg se vidare avsnitt Vakande brandvakt.

Ordningsregler
Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta
utrymning.
Följande regler skall finnas:

•
•
•
•

Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden.

•
•

Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i upplåtna utrymmen.

•

Uppställning av bilar, husvagnar, container och dylikt får ej ske inom förhyrt
område.

Öppen eld/låga får ej förekomma, exempelvis levande ljus.
Brandfarlig vara får inte hanteras i byggnaden.
Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer
eller i trapphus.
Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen enligt
anvisning.

Information till övernattande
Innan övernattning sker ska de övernattande informeras om följande:

•
•
•
•
•

Ordningsregler.
Utrymningsvägarnas placering.
Brandredskapens placering.
Hur de ska agera då brand upptäcks eller då signal ljuder från brandlarmet.
Vart eftersamlingen ska ske vid utrymning sk. uppsamlingsplats.

Information till Räddningstjänsten

•

Arrangören är skyldig att fylla i och skicka in Anmälan tillfällig övernattning 		
som medföljer denna skrift till Räddningstjänsten Halmstad. Bilagan ska ha 		
inkommit till Räddningstjänsten senast en vecka innan övernattningen äger 		
rum.

Möblering av sovsal
Liggunderlag/sängar i sovsal ska placera så att det finns fria gångar mellan varje
grupp av liggplatser. Grupperna ska placeras så att gångarna ansluter till utgångarna i lokalen. Varje grupp av liggplatser ska ha ett minsta avstånd av 1,0 m. Avståndet mellan två liggunderlag inom en grupp kan uppgå till ett sådant avstånd
att det är bekvämt för de sovande. Avståndet mellan två sängar inom en grupp
ska uppgå 1,5 m, vilket innebär att varje sängplats tar 3 m2 i anspråk. Grupper i
mittgång får maximeras till sex stycken liggunderlag/sängar, därefter ska en gång
avskilja nästa grupp. Antalet platser som befinner sig mot en vägg med huvudändan kan maximeras i väggens längd, observera dock att gångar ska finnas där
nästa vägg börjar (kortsidan i exemplet).

Figur 1 - Exempel på placering av sängar. Sängarna ska alltid placeras så att fria
gångar uppstår mellan grupper av sängar samt att varje säng upptar en yta av
3 m2.

Gångarna mellan grupperna samt utgångarna ska hållas fria från material. Tillhörigheter ska hänvisas till en särskilt plats i lokalen, alternativt till särskilt rum.

Figur 2 - Exempel på placering av liggunderlag i en sovsal. Liggunderlagen ska alltid
placeras så att fria gångar uppstår mellan
grupper av liggunderlag.

Vakande brandvakt
Då övernattningen berör fler än 30 personer ska det
finnas minst en vakande brandvakt. Brandvakten ska
kontinuerligt gå bevakningsronder under den tid då
personer sover i förläggningen samt ha tillgång till
telefon. Brandvakt ska vara väl insatt i brandskyddsorganisationen, ordningsregler och brandtekniska installationer.

Utrymningsvägar och vägledande markering
Det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägarna
ska vara lätt öppningsbara från insidan utan nyckel eller annat redskap. Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg (t ex korridor) ska vara försedd med vägledande markering i form av belysta eller genomlysta skyltar, se exempel.

Brandredskap
Det ska finnas brandredskap i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost
lättillgängligt och väl markerat. Var man än befinner sig i lokalerna ska avståndet
till närmaste brandredskap vara högst 25 m.

Brandavskiljande dörrar
En brandavskiljande dörr ska alltid vara stängd. Brandavskiljande dörr får endast
stå uppställd om dörren är försedd med magnetupphängning som automatiskt
stänger dörren vid brand. Dörrens funktion ska kontrolleras.

Kontroll av sovsalen
Varje dag inför övernattningen ska sovsalen kontrolleras. Kontrollen ska ske
enligt bifogad checklista. Efter kontrollen ska ansvarig arrangör delges resultatet.
Ansvarig arrangör ansvarar för att kontrollen genomförs och att eventuella brister
rättas till.

Kontroll av brandförsvaret
Eventuell kontroll som utförs av brandförsvaret är myndighetsutövning och ersätter inte på något sätt de åtgärder arrangören har för att utföra och ta sitt ansvar
för brand- och utrymningssäkerheten. Handläggare från brandförsvaret beslutar
om särskild tillsyn behövs eller inte.

Checklista inför tillfällig övernattning
Övernattningen är anmäld till räddningstjänsten.
Brand- och utrymningslarm har genomförda vecko-, månads- och
kvartalskontroller samt godkänd revisionsbesiktning.

Checklista under tillfällig övernattning
Utrymningsvägar är ej blockerade, markerade med fungerande skylt och lätt
öppningsbara.
Övernattning sker endast i angivna lokaler.
Dörrar mellan korridorer och trapphus är stängda alternativt uppställda med
rökdetektorstyrda magneter.
Släckutrustning finns i lokalerna, är väl markerad och funktionsduglig.
Korridorer, trapphus och andra utrymningsvägar är fria från stolar, bänkar 		
och andra lösa inventarier.
Levande ljus, öppen eld och rökning förekommer ej.
Fungerande telefon finns för larmning.
Återsamlingsplats vid utrymning är väl känd för alla övernattande
(se lokal utrymningsplan).
Komplett förläggningsplan över vilka lokaler som används samt antalet
personer i varje övernattningsrum finns tillgängligt.
Lokaler som ej används är låsta.
Aktuell närvarolista finns framtagen.
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