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CHECKLISTA FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING           OK Bör åtgärdas 

Skriftlig anmälan om den tillfälliga inkvarteringen har gjorts till räddningsverket.             

Den som ordnar inkvarteringen samt fastighetens ägare och innehavare har konstaterat att        
utrymmet är lämpligt att används för tillfällig inkvartering.  

En räddningsplan har gjorts upp, om minst 20 personer ska inkvarteras.                             

Inkvarteringsutrymmena finns i huvudsak börjande från 1:a våningen.                                  

Verksamhet som medför brandfara är förbjuden i inkvarteringsutrymmena.          

Det finns minst 3 m²/inkvarterad eller i fest- och gymnastiksalar minst 6 m² /inkvarterad.           

Övervakarnas jourställe finns i entréhallen. På jourstället ska finnas en extra             
handbrandsläckare, släckningsfilt samt förstahjälpsmaterial.                    

Minst två övervakare. Om färre än 30 är inkvarterade räcker det med en övervakare.                                 

De som ordnar inkvarteringen, övervakarna samt de inkvarterade är eller görs förtrogna med     
räddningsplanen.    

Antalet inkvarterade, deras namn och kontaktuppgifter utreds (bilaga 3).                                     

Säkerställt att det största tillåtna antalet inkvarterade i inkvarteringsutrymmena inte överskrids.     

På dörrarna till inkvarteringsrummen ska det finnas en planritning över våningens utgångar       
och primärsläckningsutrustningens placering samt instruktioner.                   

I byggnaden finns automatisk brandlarmanläggning och i inkvarteringsutrymmena rökdetektorer                  
ELLER i inkvarteringsutrymmena och inomhuskorridorerna finns brandvarnare.                

Brandvarnarnas övervakningsområde är högst 60 m².  I korridorerna är avståndet mellan                   
brandvarnarna högst 12 m. 

Utgångarna och korridorerna och förbindelsevägarna inomhus är framkomliga och hinderlösa.      

Utrymningsskyltarna visar klart utgångarnas läge och den förbindelseväg som ska användas     
för att ta sig ut. 

Det finns tillräckligt med primärsläckningsutrustning som är utmärkt med skyltar.         

I utrymmena finns minst två av varandra oberoende utgångar.              

Ett fönster som eventuellt är reservutgång är lätt att öppna.               

Körvägar och andra förbindelser som är avsedda för utryckningsfordon är farbara.                                

Brännbart material eller andra föremål förvaras inte i omedelbar närhet av byggnaden.        
 
Objektets namn:   
 
 
 

Ansvarig person för fastigheten: 
 
 
 

Gatuadress: 
 
 

Datum och underskrift: 
 
 

Postkontor: 
 
 

Ansvarig person för de inkvarterade: 
 
 

Tidpunkt för inkvarteringen:     
 

             -   

Datum och underskrift 
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