Gemensamt standardsvar för
räddningstjänsterna i Skåne
Följande yttrande utgör ett gemensamt remissvar för räddningstjänsterna i Skåne
vid tillståndsansökningar hos polismyndigheten.
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Uteserveringar
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.


Där bostäder eller lokaler ska utrymmas via räddningstjänstens stegutrustning måste
följande beaktas. Framkomst- och uppställningsmöjlighet ska finnas för räddningstjänstens
fordon. Minsta bredd för framkomlighet är 3 meter och lägsta höjd är 4 meter.
Vid byggnader med byggnadshöjd över 11 meter ska en uppställningsplats för
räddningstjänstens höjdfordon finnas. Den ska vara minst 5 meter bred och minst 12 meter
lång samt vara placerad högst 9 meter från byggnadens fasad.



Utrymningsvägar från restaurangen får inte blockeras. Öppningen i uteserveringens inhägnad
måste vara minst lika bred som dörren mellan restaurangen och uteserveringen. Stolar bord
eller annan inredning får inte vara i vägen för utrymning.




Brandposter eller rökluckor i gata eller fasad får inte blockeras.
Vill man använda gasolvärmare på uteserveringen ska tillstånd för brandfarlig vara sökas i
aktuell kommun.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Byggnadsställning, container, manskapsbod eller liknande
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.


Där bostäder eller lokaler ska utrymmas via räddningstjänstens stegutrustning måste
följande beaktas. Framkomst- och uppställningsmöjlighet ska finnas för Räddningstjänstens
fordon. Minsta bredd för framkomlighet är 3 meter och lägsta höjd är 4 meter. Vid
byggnader med byggnadshöjd över 11 meter ska en uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon finnas. Denna ska vara minst 5 meter bred och 12m lång och vara
placerad max 9 meter från byggnadsfasaden.



Brandposter i gatan eller rökluckor i fasad får inte blockeras.



Placering av container, bodar, byggnadsställningar etc. får inte inverka och försvåra
utrymningsmöjligheten från byggnader i anslutning till platsen.



Brännbart material ska vid avslutad arbetsdag tas bort från arbetsplatsen. Alternativt kan
detta material placeras i en låst och täckt container utan tillträde för obehöriga.



Skyddsavstånd mellan bodar och/eller andra byggnader ska vara minst 5 meter. Vid kortare
avstånd än 5 meter ska vägg och tak i bod som vetter mot byggnad lägst motsvara
brandteknisk klass EI 30.



Avstånd från container till närmsta byggnadsdel (takfot, skärmtak etc.) skall vara enligt
följande:
o

Öppen container: sex meter eller mer.(goda råd om sophantering
brandskyddsföreningen)

o

Täckt och låst container: inget avståndskrav
(Kontrollera med försäkringsbolag för de kan ställa högre krav)

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Avskjutning av fyrverkerier utomhus
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda:



Den som använder pyrotekniska artiklar som inte är undantagna från tillståndsplikten ska
kunna uppvisa intyg från genomförd utbildning i enlighet med MSBFS 2016:3.



Det ska finnas en utsedd säkerhetsansvarig för arrangemanget. Den säkerhetsansvarige ska
ansvara för att förvaring, uppställning och avfyrning sker på ett korrekt sätt. Den ansvarige
personen ska vara på plats under hela arrangemanget.



Avfyrningsplatsen ska spärras av så att betryggande avstånd hålls till publik, byggnader och
brännbart material.



Pjäserna ska förankras och riktas så att nedslagsplatsen kan överblickas. Fyrverkeripjäser får
inte skjutas över hustak eller publik.



Släckutrustning i form av handbrandsläckare eller tillgång till vattenslang ska finnas vid
avfyrningsplatsen. Räddningstjänsten rekommenderar även att sjukvårdsutrustning finns
tillgängligt.



Endast fyrverkeripjäser som är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) eller bedömda utifrån överensstämmelse med säkerhetskrav i EU-direktiv 2007/23/EG
och försedda med CE-märkning får användas. Pjäser där lösa nedfallande delar kan orsaka
personskada får ej användas.



Uppskjutningen ska ställas in vid ogynnsamma väderförhållanden eller om det råder
eldningsförbud.



Om avskjutningen sker i omedelbar närhet av kust eller hav ska sjöräddningscentralen (JRCC
tel: 031-64 80 20) underrättas.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Valborgsmässobål
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.
Anordnaren av en valborgsmässoeld har ansvaret för att eldningen ska ske på ett säkert sätt genom
att förebygga och säkra mot brand. Den ansvarige ska söka information om väderförhållanden,
eldningsförbud etc. Information om detta finns bland annat hos länsstyrelsen, räddningstjänsten
samt MSB. Brandriskprognosen lämnas av SMHI via smhi.se eller via appen ”Brandriskute”.
Följande skall uppfyllas vid eldning av valborgsmässoeld:


Råder eldningsförbud i kommunen är det förbjudet att elda. Räddningstjänsterna i Skåne
avråder även från att elda om vindhastigheten överstiger 10 m/s.



Det ska finnas en ansvarig person som har släckutrustning till hands. Lämplig släckutrustning
är antingen kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. Bålet ska
bevakas tills det är släckt eller släckas innan det lämnas. Det bör även kontrolleras efter ett par
timmar att det är ordentligt släckt.



Brinnhastigheten kan variera stort mellan valborgsmässoeldar beroende på vilket material
som används i brasan. Materialet som får användas är trädgårdsavfall, exempelvis grenar, ris
och andra obehandlade träprodukter. För att få svar på vad som får eldas kan Miljöförvaltningen i aktuell kommun kontaktas.



Använd aldrig bensin för att tända brasan, använd t.ex. tändvätska.



Storleken på brasan bör begränsas till lämplig höjd och storlek. Räddningstjänsterna i Skåne
rekommenderar att man som mest har 6-8 meter i diameter och 3-4 meter i höjd.



Räddningstjänsterna i Skåne rekommenderar ett avstånd om 75 meter till vägar, järnvägar och
byggnader.



Brasan bör placeras på icke-brännbart underlag, exempelvis en grusplan. Vind, gnistor, etc. bör
tas i beaktning. För att förhindra brandspridning ska fjolårsgräs och liknande röjas inom ett par
meter från valborgsmässoelden.



Det bör finnas tillräckligt utrymme mellan publiken och bålet. Avståndet beror på bålets
storlek, vindriktning etc. men det bör finnas gott om utrymme för publiken att röra sig på och
ha beredskap för eventuell ändring av vindförhållande. Det bör finnas tillgång till en brandfilt
för att kunna släcka en brand i kläder samt första hjälpen-utrustning.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Löpartävlingar och liknande arrangemang
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.




Räddningstjänsten ska alltid ha möjlighet att framföra fordon på vägnätet. Att stänga av
vägar med betongsuggor, bommar eller liknande är därför inte tillåtet. Avstängning med
plastkoner och andra lätta material som t.ex. avspärrningsband kan accepteras, likaså ständig
bevakning med vakt.
Tillgång till en eller flera hjärtstartare i anslutning till arrangemanget är att rekommendera.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Fackeltåg utomhus, marschaller och liknande
Räddningstjänsten tillstyrker ansökan under förutsättning att nedanstående punkter är uppfyllda.


Det ska finnas tillgång till en brandfilt för att kunna släcka en brand i kläder samt första
hjälpen-utrustning.



De brinnande föremålen ska alltid kunna släckas säkert och effektivt när arrangemanget är
över.



En säkerhetsansvarig ska vara utsedd.

Vid frågor kontakta den lokala räddningstjänsten i kommunen som ansökan avser.

Generellt remissvar angående cirkus.
Följande yttrande utgör ett generellt remissvar från Räddningstjänsterna i Skåne. Det används när
någon sökt tillstånd för att anordna cirkus via Polisen. Räddningstjänsten i kommunen har inte tagit
del av den specifika ansökan utan yttrandet grundar sig på generella rekommendationer för att
genomföra arrangemanget på ett tryggt sätt. Vid specifika frågeställningar som inte behandlas i detta
yttrande är Polisen/sökanden välkommen att kontakta Räddningstjänsten i kommunen för vidare
rådgivning.
Ansvar och organisation
Det är arrangörens ansvar att den verksamhet som bedrivs inom cirkusområdet sker på ett säkert
och betryggande sätt för såväl besökare som för personal.
Det ska finnas en ansvarig person för brandskydd och säkerhet. Ansvaret ska vara tydligt och all
personal/funktionärer behöver veta sina uppgifter vid ett nödläge. Information till
personal/funktionärer ska vara skriftlig och omfatta minst följande punkter:
1. Ansvariga personer/funktioner
2. Rutiner för nödläge så som:
– Utrymning
– Strömlöshet
– Personskada
3. Kort beskrivning av brandskyddet, t.ex. med en enkel utrymningsplan
4. Checklista för egenkontroll av säkerheten. Egenkontroll av säkerheten ska genomföras minst
en gång varje dag, exempel på checklista finns bifogad.
Tält
Cirkustält för fler än 150 personer ska vara besiktigade och ha godkännandebevis utfärdat av
ackrediterat besiktningsorgan, för närvarande är det endast RI.SE (SP) som utfärdar
godkännandebevis för samlingstält. Kopia på besiktningsintyg ska finnas på plats hos arrangören.
Förteckning över godkända samlingstält finnas att tillgå på RI:s hemsida.
http://www.sp.se/sv/index/services/certprod/certprodprofil/skydd/talt/Sidor/default.aspx
Hängande tyg i tält avsedda för mer än 150 personer ska vara av samma typ som tältduken eller
brandskyddsimpregnerat och det ska finnas intyg på materialets brandskyddsegenskaper. Hängande
tyger får aldrig placeras i taket då detta trots impregnering innebär en betydande risk för en mycket
snabb brandspridning.

Initiering av utrymning
I cirkustält ska det finnas ett högtalarsystem med god taluppfattbarhet i hela tältet. För att snabbt
kunna initiera en utrymning ska det finnas en särskilt utsedd person som omedelbart kan varna
besökarna via högtalarsystemet. Personen ska kunna varna på såväl svenska som engelska och det
ska finnas ett förberett talmanus.

Utrymning
Alla tält ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För tält för fler än 150 personer
framgår krav på utrymningsvägar i godkännandebeviset.
Utrymningsvägar ska snabbt och enkelt kunna öppnas till full bredd (såväl upptill som nedtill).
Observera att tältduk inte får vara snörad eller försedd med dragkedja eller dylikt. Eventuella dörrar
ska utföras utåtgående. Samtliga utrymningsvägar ska dessutom vara försedda med genomlysta
utrymningsskyltar med batteribackup. Nödbelysning ska finnas i form av fast belysning från separat
strömkälla.
Trappor och trapplan ska anslutas väl i underlaget så att de inte kan välta. Markytor i utrymningsväg
ska vara väl utjämnade och eventuella springor i golv och liknande ska undvikas, så att risken för att
snubbla minimeras.
Skydd mot brandspridning
För att förhindra brandspridning ska tält, bodar, husvagnar, fordon, upplag av halm och foder och
liknande placeras minst 6 meter från intilliggande bebyggelse. Husvagnar/husbilar och liknande ska
placeras med ett avstånd om minst 4 meter från varandra.
Öppen eld bör inte användas i tältet. I det fall öppen eld nyttjas ska detta föregås av särskild
riskbedömning och åtgärder för att förhindra brandspridning behöver vidtas.
Plats där rökning tillåts ska anordnas på lämpligt ställe i anslutning till eller på cirkusområdet. I övrigt
ska tydliga skyltar om rökförbud finnas på tältområdet.

Släck- och sjukvårdsutrustning
Släckutrustning ska vara placerad på väl synliga och tydligt utmärkta platser. Avstånd till närmaste
handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Rekommendation gällande val av handbrandsläckare
ges nedan.
Publika delar:
Oljeeldningsanläggning alt elcentral:
Övriga teknikplatser, ex. musikanläggningar

Pulversläckare i lägst klass 43A 233BC
Skumsläckare i lägst klass 21A 183B
Pulversläckare i lägst klass 55A 233BC
Koldioxidsläckare i lägst klass 70B
Koldioxidsläckare i lägst klass 70B

Räddningstjänsterna i Skåne rekommenderar att det finns sjukvårdsutrustning i tältet.

Brandfarliga varor och pyrotekniska artiklar
Vid eventuell hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara (pyrotekniska artiklar) ska lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt dess föreskrifter och allmänna råd följas. Om
tillståndspliktig mängd hanteras ska tillstånd sökas. Detta ska ske i god tid inför arrangemanget. Mer
information om ansökningsprocessen för brandfarlig vara finns på aktuell kommuns hemsida.
Brandfarliga varor och pyrotekniska artiklar får inte förvaras i eller intill föreställningstältet eller
tält/transportvagn för djur.

Bilaga 1 - Checklista för daglig kontroll
Checklistan kan användas för egenkontroll av säkerheten i tältet. Checklistan ska gås igenom av
ansvarig innan verksamheten startar för dagen. Tanken är även att all personal/funktionärer kan gå
igenom listan för att få reda på var saker finns och varför bord, stolar, bänkar och liknande måste
vara placerade på ett visst sätt.

Kontrollera att:


Lätt åtkomliga och väl skyltade handbrandsläckare finns i tältet.



Sjukvårdsutrustning finns i tältet.



Utrymningsvägarna går lätt att öppna. De får inte vara snörade eller försedda med dragkedja!



Utrymningsvägarna är fria. Ingenting får blockera eller utgöra hinder för att komma ut.



Fri bredd (enligt godkännandebeviset) finns fram till utrymningsvägarna i tältet.



Utrymningsskyltarna finns på avsedd plats och lyser.



Högtalaranläggningen fungerar och det finns talmanus tillgängligt.



Nödljuset fungerar och ger fullgott ledljus i samtliga publika utrymmen..



Eventuella brandfarliga och/eller explosiva varor är på särskilt avsedd plats och under uppsikt.



Elektrisk utrustning finns inte placerad i direkt närhet till brännbart material.



All personal i tältet har gått igenom och förstått rutinerna för hantering av nödsituationer.



Räddningstjänsten har tillgänglighet till tältet/området.

