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BRANDSKYDD I TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGSBOENDEN 
 
Detta dokument innehåller Södra Dalarna Räddningstjänstförbunds riktlinjer kring brandskydd i 
tillfälliga anläggningsboenden. Det är du som äger eller driver ett anläggningsboende som är ansvarig 
för att byggnaden uppfyller brandskyddskraven. 
 
Observera att väsentlig ändring av verksamhet (t.ex. byte av verksamhetsklass) ofta kräver bygglov 
eller bygganmälan enligt plan- och bygglagen. Oavsett om bygglov eller bygganmälan krävs ska 
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) meddelas innan byggnaden ska användas som 
tillfälligt anläggningsboende. Brandskyddet i byggnaden kan även komma att prövas med stöd av 
tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
 
Generellt ska brandskyddet i tillfälliga anläggningsboenden följa reglerna för boenden där personer 
förväntas vara sovande och inte ha god lokalkännedom. Här finns information om vilka 
brandskyddskrav som ska uppfyllas: 

− Boverkets Byggregler (BBR), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 

− BFS 2016:5, ATA 1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för 
tillfälliga anläggningsboenden 

− Vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande, Brandsskyddsföreningen 

− Anmälan om tillfällig övernattning, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

 

Bostadsanläggningar vid ankomst 
När antalet personer som har behov av bostad är större än vad Migrationsverket har tillgång till kan 
evakueringsplatser anordnas som ankomstboende. Dessa anläggningsboenden ska uppfylla kraven i 
SDR:s anvisning ”Regler för tillfällig förläggning”, vilken bifogas detta dokument. 
 
För att uppnå ett skäligt brandskydd ska det byggnadstekniska brandskyddet alltid kompletteras med 
organisatoriskt brandskydd i form av kunskap, rutiner och drift- och underhållskontroller. Mer detaljer 
om detta samt checklistor finns i SDR:s anvisning för tillfällig övernattning och i Vägledning för 
brandskydd i boenden för asylsökande, Brandskyddsföreningen. 
 

Bostadsanläggningar vid asylutredning 
Med tillfälligt anläggningsboende avses enligt PBF en byggnad eller en del av en byggnad som under 
en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. Det innebär att boenden under migrationsverkets regi berörs av 
ändringen i PBF, men inte hem för ensamkommande flyktingbarn i kommunens regi. 
 
Brandskyddet i tillfälliga anläggningsboenden ska uppfylla brandskyddskraven enligt Boverkets 
Byggregler (BBR). Brandskyddet bör utformas som tillfälligt boende i Verksamhetsklass 3B eller 4 
(alternativt 3A eller 5B). Med hänsyn till åtgärdens art, omfattning och varaktighet kan anpassningar 
och avsteg göras, se rubrik Anpassningar och avsteg från BBR. 
 

Räddningstjänsten ska kontaktas 
Innan en byggnad tas i bruk som tillfälligt anläggningsboende ska SDR kontaktas via sdr@avesta.se 
alt. 0226-64 58 00. Information ska lämnas kring fastigheten, t.ex. adress till byggnaden, vem som är 
fastighetsägare och ansvarig på plats. Information kring hur många personer som förväntas vistas i 
lokalerna och hur länge byggnaden är tänkt att nyttjas för ändamålet ska också presenteras. 
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Anpassningar och avsteg från BBR 
 
Syftet med att tillåta avsteg och anpassningar är att få en likriktad bedömning samt underlätta 
tillämpningen av byggreglerna för tillfälliga anläggningsboenden. Nedan redovisas anpassningar och 
avsteg som kan göras för respektive verksamhetsklass inom ramen för förenklad dimensionering, 
enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga 
anläggningsboenden (BFS 2016:5, ATA 1). 

 
GENERELLT 

Utrymmen med låg brandbelastning som ansluter till en utrymningsväg kan ingå i utrymningsvägens 
brandcell (t.ex. enstaka toaletter). 
 
Anpassningar och avsteg får inte göras från kraven på möjlighet till räddningsinsatser. 

 
Verksamhetsklass 3B – Gemensamhetsboenden tex. HVB 

Om boendesprinkler finns 

- Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av sammankopplade 
brandvarnare. De sammankopplade brandvarnarna bör finnas i samtliga sovrum, i 
gemensamhetsutrymmen och i närheten av köket. 

- Alternativt kan anordning för varning i händelse av brand utgöras av utrymningslarm som 
aktiveras av boendesprinklersystemet och/eller brandvarnare. Anordning för tidig upptäckt kan 
utgöras av brandvarnare i samma omfattning som anges ovan, men behöver inte vara 
sammankopplade. 

 
Grupp av boenderum högst 8 personer 

- En grupp av boenderum får sammanlagt vara avsedda för högst 8 personer. Respektive 
boenderum ska vara avskilt i EI 30, respektive grupp i EI 60. 

- Kök för personligt bruk bör förses med spisvakt om antalet boende överstiger 6 personer i en 
grupp av boenderum. 

 
Verksamhetsklass 4 - Hotell 

Byggnader i högst två våningsplan kan utföras i Br 2 

- Avskiljande konstruktioner runt sovrum i byggnader kan utföras i lägst klass EI 30. 

Sovrum för fler än 10 personer kräver kompletterande brandskyddsåtgärder: 

- Nödbelysning och vägledande markering inne i sovrummet samt tillgång till två separata 
utrymningsvägar som leder direkt till säker plats. 

- Sovrum avsett för fler än 10 personer bör vara lätt överblickbara. 

- Riskkällor som kök för personligt bruk bör inte förekomma. 

En av utrymningsvägarna från sovrum får ersättas med tillgång till fönster om: 

- Fönstrets underkant ligger högst 2,0 meter över marknivån utanför och utrymningen kan ske 
på ett tillfredställande sätt med avseende på storlek på fönster och öppningsbeslag, 

- fönstret är avsett för utrymning endast från det sovrum som det är beläget i, 

- rummet inte är avsett att användas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, och 

- fönstret skyltas med vägledande markering. 

- Varje fönster bör utgöra utrymningsväg för högst 10 personer. 
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Byggnader i högst två våningsplan avsedda för högst 20 personer 

- Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av sammankopplade 
brandvarnare. Krav på manuellt aktiverat utrymningslarm kvarstår. 

Byggnader i enbart markplan med utgång direkt till det fria från varje sovrum 

- kan kravet på anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand uppfyllas med 
sammankopplade brandvarnare utan att kompletteras med manuellt aktiverat utrymningslarm. 

- De sammankopplade brandvarnarna bör finnas i samtliga sovrum, i gemensamhetsutrymmen, 
och i närheten av kök. 

 
Verksamhetsklass 3A – Bostadslägenheter tex. flerbostadshus och  
5B – Behovsprövade boenden 

Inga anpassningar eller avsteg får göras. 

 

 


