
 

 

Brandsäkerhet i offentlig lokal 
Om	du	besöker	en	offentlig	lokal	kan	du	förbereda	dig	för	bränder	
genom	att	kontrollera	var	utrymningsvägar	finns	och	studera	
utrymningsplanen.	Om	du	hyr	en	lokal,	ta	reda	på	vilka	
brandskyddsregler	som	gäller	i	förväg.	

Rök- och brandlarm 

Ta alltid ett larm på allvar! I offentliga lokaler finns det ofta utrymningslarm som varnar om 

det börjar brinna. Larmen kan låta på många olika sätt, som brandvarnaren hemma eller som 

en ringklocka. Det kan också vara en röst som säger något. Ibland aktiveras larmet av 

detektorer och ibland måste man trycka in en knapp. I en del lokaler finns automatiska 

brandlarm med detektorer som reagerar för rök eller värme i taket. 

Utrymningsvägar 

Utrymningsvägar är märkta med gröna skyltar med vita symboler i hela EU. Ofta finns särskilda 

nödutgångar och det ska alltid finnas minst två utrymningsvägar från varje lokal. Ett fönster 

kan ibland utgöra en av dem, om utrymningen kan ske på betryggande sätt. 

Om du ska sova över 

Ta gärna med en godkänd resebrandvarnare när du är ute och reser och ska övernatta. Läs mer om 

brandvarnare. LÄNK Innan du sover på hotell, vandrarhem eller i lägerlokaler är det särskilt viktigt att 

tar reda på hur du ska ta dig ut om det börjar brinna. Studera utrymningsplanen. Den visar var du 

befinner dig och var utrymningsvägarna och släckutrustning finns. Tänk på att aldrig använda hissar 

om det brinner. 

Om du har hyrt en lokal 

Den som anordnar fest eller möte i en offentlig lokal är ansvarig för brandskyddet och för sina 

gästers säkerhet. Om det planeras övernattning, till exempel i en skola eller annan lokal där 



det normalt inte vistas människor nattetid, meddela gärna räddningstjänsten i kommunen så 

att de, vid ett eventuellt automatlarm, vet om att det finns människor där. 

Tips! Om ni ska övernatta i en i lokal där det inte brukar vara någon på natten (till exempel en skola) - 

meddela gärna räddningstjänsten i förväg. 

Checklista inför evenemang i offentlig lokal 

• Ta	reda	på	max	antal	tillåtna	personer	i	lokalen.	

• Ta	reda	på	om	det	finns	brand-	eller	utrymningslarm.	

• Ta	reda	på	var	släckutrustning	finns	och	hur	den	fungerar.	

• Se	till	att	det	finns	möjlighet	att	larma	112.	

• Det	ska	alltid	finnas	minst	två	utrymningsvägar	som	inte	är	beroende	av	varandra.	

• Se	till	att	utrymningsvägarna	inte	är	blockerade.	

• Alla	dörrar	längs	utrymningsvägarna	ska	kunna	öppnas	utan	nycklar.	

Checklista under evenemang i offentlig lokal 

• Ta	inte	in	fler	gäster	än	vad	lokalen	är	godkänd	för.	

• Ljus	och	marschaller	ska	stå	på	säkra	platser	och	håll	dem	under	uppsikt.	

• Visa	gästerna	var	utrymningsvägarna	finns.	

• Håll	koll	på	att	utrymningsvägarna	inte	blockeras	(till	exempel	av	bord,	stolar,	kläder).	

Checklista efter evenemang i offentlig lokal 

• Släck	levande	ljus	och	marschaller.	

• Se	till	att	spisar,	diskmaskiner,	kaffekokare	med	mera	är	avstängda.	

• Lämna	inte	sopsäckar	nära	husfasaden.	Då	minskar	du	risken	för	anlagd	brand.	

	 


