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Detta dokument är inte juridiskt bindande och därmed har räddningstjänsten inte rätt att använda sig av ordet ”ska” 
som i sin betydelse är bindande. I ovanstående text bör dock ordet ”bör” tolkas som ”ska”. 
    
Post- & besöksadress E-postadress Telefon Fax 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö raddningstjansten@gislaved.se 0371-827 00 0371-149 75 
    
Stegvägen 1 Webbplats Facebook 
332 92 Gislaved www.gislaved.se www.facebook.com/rtjgg112 
 

Nedanstående redogör för de grundläggande brandskyddsåtgärder som alltid bör tas i beaktande vid 
utformning av serveringslokaler. Lokala avvikelser kan förekomma och förändringar i brandskyddet 
bör alltid göras i samråd med räddningstjänsten. Räddningstjänsten genomför återkommande tillsyn 
för att kontrollera att kraven i lag (2003:778) om skydd mot olyckor efterlevs. 
 
Vid personantal som överstiger 300 personer bör räddningstjänsten alltid kontaktas. 
 
 
 Utrymningsdörrar bör vara enkelt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap och 

slagriktningen bör vara utåtgående. 
 
 CE-märkt handbrandsläckare utförd enligt standard SS-EN 3 eller likvärdigt släckredskap bör 

finnas i anslutning till utrymningsvägar och platser där särskilda brandrisker bedöms föreligga, 
exempelvis kök, bastu eller pannrum. 

 
 Skylt som åskådliggör det maximala personantalet för serveringslokalen bör placeras i 

anslutning till entrén och vara tydligt läsbar, lämpligen med vit text mot blå bakgrund. 
 
 Samråd bör ske med räddningstjänsten kring all hantering av brandfarlig vara. Om hanteringen 

förväntas överstiga tillståndspliktig mängd behöver tillstånd utfärdas innan dess att 
hanteringen påbörjas. 

 
 
Vid personantal som förväntas understiga 50 personer 
 
 Utrymningsvägar bör utformas med minst 90 centimeter i fri bredd och förses med 

efterlysande utrymningsskyltar. 
 
 Utrymningsdörrar bör vara försedda med låsvred eller lägst motsvarande beslag. 

Nyckellåsning godtas i regel inte. 
 
 
Vid personantal som förväntas understiga 150 personer 
 
 Utrymningsvägar bör utformas med minst 90 centimeter i fri bredd och förses med 

efterlysande utrymningsskyltar. 
 
 Utrymningsdörrar bör vara försedda med beslag enligt standard SS-EN 179 eller lägst 

motsvarande beslag. 
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Vid personantal som förväntas överstiga 150 personer 
 
 Utrymningsvägar bör utformas med minst 120 centimeter i fri bredd och förses med 

genomlysta eller belysta utrymningsskyltar. Utrymningsskyltarna bör alltid vara tända då 
personer vistas i lokalen samt vara försedda med nödströmsförsörjning som vid strömbortfall 
garanterar funktionen under minst 60 minuter. 

 
 Utrymningsdörrar bör vara försedda med beslag enligt standard SS-EN 179 alternativt SS-EN 

1125 eller lägst motsvarande beslag. 
 

 Nödbelysning som är försedd med nödströmsförsörjning som vid strömbortfall garanterar 
funktionen under minst 60 minuter bör finnas i lokalen. 

 
 Manuellt eller automatiskt utrymningslarm bör finnas i lokalen och kontrolleras enligt 

Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm (2015). Om personantalet 
förväntas överstiga 300 personer bör talat utrymningsmeddelande användas. 

 
 
Ett sytematiskt brandskyddsarbete bör alltid bedrivas i den utsträckning som verksamheten kräver. 
Normalt är det tillräckligt med att återkommande egenkontroller av brandskyddsinstallationer 
genomförs, men för verksamheter med stora personantal eller särskilda risker kan ett utökat 
brandskyddsarbete krävas. Mer information kring systematiskt brandskyddsarbete finns på 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida: 
 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/Systematiskt-
brandskyddsarbete/) 
 
 
För stöd kring utformning av skyltar och möjlighet att skriva ut dessa hänvisas till Arbetsmiljöverkets 
webbsida: 
 
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/skyltar/ 
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