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Brandsäkerhetsregler för tillfälliga arrangemang, 

lägerverksamhet, i större tält och byggnader/bodar 
 

 Ansvar 
Det åligger den som ansvarar för verksamheten i en lokal att nedanstående regler beaktas innan den 
tas i bruk. Samråd kring dessa frågor kan ske med räddningstjänsten. 
 
Tält 
Med större tält avses samlingstält, tält för administration, matutlämning etc. avsedda att användas av 
fler än 30 personer. 
 
Förläggningsbyggnader/bodar 
Förläggningsbyggnader/bodar skall uppfylla de krav på tillfällig övernattning som Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg ställer. 
 
Eld 
Fotogenlyktor, fotogenvärmare, gasolvärmare, spritkök etc. får inte användas då de lätt kommer i 
kontakt med brännbart material. 
 
Brandvarnare 
Brandvarnare skall finnas i alla byggnader/bodar där samlingar skall ske. I alla byggnader/bodar som 
används för någon typ av förläggning skall det finnas brandvarnare eller automatiskt brandlarm. 
 
Handbrandsläckare 
Handbrandsläckare skall finnas i alla större tält och byggnader/bodar där samlingar och förläggning 
skall ske. Alla tält/byggnader/bodar med centrala funktioner (kök, matförråd etc.) skall förses med 
handbrandsläckare. Handbrandsläckarna skall vara av typ med 6 kg pulver (eller större) alt. 10 liter 
skum.  
 
Utrymningssäkerhet 
Betryggande utrymningssäkerhet innebär att tillfredställande utrymning av större tält och byggnad/bod 
kan ske vid brand eller andra olycksfall. Grundkriteriet för utrymningsvägar är att det från alla lokaler 
skall finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. 
 
Det högsta antalet personer som får vistas i lokalen (tält, byggnad etc.) skall framgå av en skylt som 
anslås i anslutning till ingången. Den som ansvarar för verksamheten i lokalen ansvarar också för att 
högsta antalet personer i en lokal inte överskrids.  
 
Högsta antalet personer som samtidigt får vistas i en samlingslokal kan beräknas enligt följande: 

 
• Då sittplatser är placerade i rader bör det största personantalet räknas efter  
 1,25 personer/m2 nettoarea.  

 
• Om både stående och sittande publik förkommer bör det största personantalet räknas efter 

1,7 personer/m2. Det fria passagemåttet mellan stols- och bänkrader bör vara minst 0,45 
m. I tält med högst 150 personer bör gångvägarnas bredd vara minst 0,9 m. och vid fler 
än 150 personer 1,2 m. Motsvarande bredder gäller för utgångarna. 

 
• I samlingstält för fler än 150 personer skall möbleringen bestå av bänkar eller stolar som 

är sammankopplade minst 4 och 4. 
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Utgångar och gångvägars sammanlagda bredd bör beräknas mot det största antalet personer lokalen 
rymmer, varvid 1 meter utrymningsbredd bör svara mot 150 personer. 
 
Lägsta antal utgångar beroende på tältstorlek: 
Högst 300 personer 2 utgångar 
300-450 personer 3     -”- 
450-600 personer 4     -”- 
Fler än 600 pers. För varje ytterligare 150 personer ökas antalet utrymningsvägarna med 1. 
 
Utgångarna skall vara oberoende av varandra och från utrymningssynpunkt lämpligt placerade samt 
leda direkt till det fria.  
 
Fri höjd i gångvägar samt i utgångar bör ej understiga 2 meter. 
 
Eventuella dörrar eller motsvarande i gångvägar skall vara lätt öppningsbara utåt i 
utrymningsriktningen och ha en bredd av minst 1,2m. 
 
Vid samlingar i tält med mer än 150 personer skall en brandvakt finnas vid varje utgång. Denna 
persons uppgift är att vid brand vara behjälplig vid utrymning samt om möjligt bekämpa en eventuell 
brand. 
 
Vägledande markering för utrymningsvägar 
Utgångarna från samlingslokaler och samtliga byggnader/bodar/tält som används för någon typ av 
förläggning skall förses med belyst, genomlyst eller efterlysande skylt enligt Arbetsmiljöverkets 
författningssamling AFS 1997:11. 
 
Besiktning av tält 
Tält som är avsedda för fler än 150 personer skall vara besiktigade och godkända av ackrediterat 
besiktningsorgan. Kopia på besiktningsintyg skall finnas tillgängligt. Den som tecknar hyreskontrakt 
eller lånar större tält ansvarar för att det finns giltiga intyg. I samband med att räddningstjänsten utför 
tillsyn kan detta komma att kontrolleras. 
 
Krav på material 
Material för golvbeläggning, mellanväggar och innertak etc. i större tält skall vara av typen 
”svårantändligt material”. Detta skall finnas dokumenterat från tester hos ackrediterat 
besiktningsorgan eller godkännas av räddningstjänsten. 
 
Tillsyn 
Alla tält, byggnader och bodar som ska användas för samlingar, förläggning och centrala funktioner 
(kök, matförråd etc.) kan bli föremål för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor. 

 
 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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