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Brandskydd vid tillfälliga arrangemang 
Detta dokument beskriver vilket brandskydd som bör finnas om du har ett tillfälligt 

utomhusarrangemang. Detta PM gäller för mindre evenemang. Vid större evenemang och för 

mer information läs: https://rib.msb.se/filer/pdf/29631.pdf  

Vid arrangemang är det viktigt att besökare kan känna sig säkra under evenemanget. Det är 

den som ansvarar för arrangemanget som och behöver se över att man har en bra organisation 

och ett bra brandskydd. 

Nedanstående checklista bör gås igenom av ansvariga innan och under arrangemanget. 

Checklista inför tillfälliga arrangemang 

 Larm- och säkerhetsorganisation är upprättad och ansvarsfördelning är klar. 

 Framkomligheten för blåljusmyndigheter är säkerställd. 

 Eventuella tält har ett säkert brandskydd. 

 Eventuella tillstånd för gasol är sökt. 

 Eventuell hantering av grill, aska, kol är säker. 

Checklista under tillfälliga arrangemang 

 Utrymningsvägar är ej blockerade. 

 Framkomlighet för blåljusmyndigheter finns. 

 Eventuella tält har ett säkert brandskydd. 

 Grillning sker säkert. 

 Hantering av aska, kol sker enligt upprättade rutiner. 

 Larm- och säkerhetsorganisation följer planen. 

  

https://rib.msb.se/filer/pdf/29631.pdf


PM – Tillfälliga arrangemang  

Upprättad: 2015-09-24 //Räddsam N  

Reviderad: 2022-07-06 //SF 

 

Laholms kommun, Räddningstjänsten 

Besöksadress: Stämmovägen 1 

Postadress: 312 80 Laholm                   

raddningstjansten@laholm.se 

Växel: 0430-150 00 

www.laholm.se      Sida 2 | 6 

Larm- och säkerhetsorganisation 

Då tillfälliga arrangemang kan ha besökare som inte känner till utrymmena de befinner sig i är 

det viktigt att arrangören har en bra organisation. Organisationen kommer behöver kunna 

agera om något inträffar, så som sjukdomsfall, bränder eller liknande. Den behöver också 

kunna larm 112 och möta blåljuspersonal. Allt för att besökare ska kunna känna sig säkra 

under sitt besök. 

Dela gärna upp olika ansvarsbitar på olika funktioner under evenemanget. Exempelvis kan 

personal i inträde ha några uppgifter, medan de vid en scen har en annan. 

Se till att det som minst finns någon/-ra som: 

• Larmar 112 

• Agerar vid sjukdom, brand eller annan akut hädelse. 

• Se till att besökare påbörjar utrymning vid behov. 

• Möter blåljuspersonal och öppnar eventuella grindar, staket. 

Framkomlighet för blåljuspersonal 

För att räddningstjänsten, ambulansen och polisen ska kunna ta sig fram behöver vissa 

avstånd och förutsättningar finnas. 

Generellt behöver en brandbil minst 3 meter i bredd och bredare vid svängar. Befintliga 

räddningsvägar och uppställningsplatser behöver hållas fria. 

Blåljuspersonal behöver också ha tillgång till alla byggnader som finns inom 

arrangemangsområdet. Det får inte vara längre än 50 meter från väg och eventuella tält. 

Läs mer om räddningstjänstens insatsmöjligheter här: https://www.laholm.se/om-

kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/ 

Eld, brandfarlig vara och pyroteknik 
För att minska risken för att en brand uppstår, gäller det att ha kolla på eld, brandfarlig vara, 

pyroteknik mm. Aska, kol ska förvaras i obrännbara behållare och hållas under uppsikt tills de 

har svalnat. 

Pyroteknik kräver tillstånd från polisen. Kontakta polismyndigheten i Halland för ansökan om 

tillstånd. 

Elektrisk utrustning kan användas under förutsättning att tillverkarens anvisningar avseende 

avstånd till brännbart material hålls. Alla elektriska installationer skall utföras av behörig 

installatör.  

Vid användning av tält får inte öppen eld förekomma inne i tältet. Fotogenlampor och 

ljuslyktor med värmeljus kan användas om detta kan ske under uppsikt av personal och på 

obrännbart underlag. I tält avsedda för fler än 150 personer får gasolkök, spritkök etc. inte 

användas. 

Tänk på att du kan behöva söka tillstånd hos räddningstjänsten om du ska använda gasol eller 

andra brandfarliga varor. 

https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
https://www.laholm.se/om-kommunen/trygg-och-saker/brandskydd/raddningstjanstens-insatsmojligheter/
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Avstånd mellan byggnader, tält, bodar, mm. 
Mellan byggnader ska det vara 8 meter, det gäller också som avstånd mellan stora tält, 

grupper av tält och matvagnar mm. 

För öppna sopcontainrar, 

bajamajor, små tält behöver 

avståndet vara minst 6 meter 

från byggnader. 

Vissa avstånd kan minskas 

beroende fasadmaterial och 

brandklass på byggnaden 

samt av tältets-/bodens 

brandbelastning i enlighet 

med byggreglerna. 

Tält/bajamajor/matvagnar 

m.m kan grupperas och 

placeras med 

skyddsavståndet 6 meter 

mellan varje grupp. En 

gruppering över 150 

kvadratmeter räknas som 

stort tält. Grupperingar bör 

ej vara större än 300 

kvadratmeter. Som stort tält 

räknas alla enskilda tält över 

150 kvadratmeter eller 150 

personer. 

Tält 

Om tält ska användas behöver man säkerställa att tältet har rätt förutsättningar. Det är ofta 

personantalet i tältet som avgör hur brandskyddet ska utformas. 

Besiktningsintyg 

Alla tält som används där mer än 150 personer får vara samtidigt behöver ha ett 

besiktningsintyg. Tälten ska vara besiktigade och godkända av ackrediterat besiktningsorgan. 

Under evenemanget behöver det finnas en kopia på besiktningsintyg på plats.  

Kopia på besiktningsintyget kan normalt fås av tältuthyraren eller ägaren. Hängande tyg i tält 

avsedda för mer än 150 personer skall vara av tältduksmaterial eller brandskyddsimpregnerat 

och det ska finnas intyg på materialets brandskyddsegenskaper. 
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Släckutrustning 

Alla tält där besökare kan vistas ska ha minst en handbrandsläckare per tält. Tält avsedda för 

fler än 150 personer behöver ha minst två handbrandsläckare.  

Avstånd till närmsta handbrandsläckare ska vara maximalt 25 meter. Handbrandsläckarna 

behöver placeras väl synliga och lätt tillgängliga t.ex. i anslutning till utrymningsväg, bar och 

scen.  

Utrymningssäkerhet 

Tält behöver ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, vid större tält kan fler 

vägar behövas.  

Avstånd till närmsta utrymningsväg får inte överstiga 30 meter. Utgångarna behöver vara 

placerade så långt från varandra som möjligt så att en eventuell brand inte riskerar att 

samtidigt blockera flera av utrymningsvägarna. 

Tar man bort gavlar eller stora delar av långsidan kan det minska antalet vägar ut som behövs.  

Tält för mindre än 50 personer och maximalt 15 meter ut kan klara sig med minst en väg ut. 

Antalet utrymningsvägar ska i större tält vara: 

Tältstorlek Lägsta antal utgångar 

Högst 400 personer 2 

Fler än 400 men högst 800 personer 3 

Fler än 800 personer 4 

I tält avsedda för mindre än 150 personer behöver utrymningsvägarna ha en minsta fri bredd 

om 0,9 meter, i tält avsedda för fler än 150 personer, 1,2 meter. Observera att den fria bredden 

ska kunna erhållas i full ståhöjd (2 meter) varför ofta en större öppning krävs än den 

erforderliga utrymningsbredden. Gångar med samma bredd som tältöppningen ska finnas i 

tältet hela vägen fram till utgången.  

Tältduken ska vara lätt öppningsbar till erforderlig bredd med ett enkelt tryck. Tältöppningar 

får ej vara snörade då detta fördröjer en eventuell utrymning. Öppningarna kan eventuellt 

förses med mindre kardborreband för att kunna hålla tältduken stängd. 
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Personantal 

Uppskattning av personantalet måste ske av dem som ska bedriva verksamhet i tältet. 

Uppskattning görs med hjälp av sittplatser, aktiviteter mm. Verksamheten/tältansvarig ska 

kunna säkerställa att maximalt tillåtet antal personer ej överstigs. Vid varje ingång till tältet 

behöver en skylt finnas som upplyser om maximalt tillåtna antal personer i tältet. 

Hjälp vid uppskattning:  

Stående/dansande personer  2,5 pers/m2 fri golvyta 

Sittande 1 pers/m2 fri golvyta 

Stående blandat med sittande  1,7 pers/m2 fri golvyta 

Försäljningstält 0,5 pers/m2 fri golvyta  

Vid möblering av stols-/bänkrader behöver avståndet mätt från rygg till rygg vara minst 1,0 

meter. Det fria passagemåttet mellan sits och framförvarande rygg ska vara minst 0,45 meter. 

Gångvägar med sittplatser på båda sidor om ska ha en minsta bredd om 1 meter, med 

sittplatser endast på en sida, 0,8 meter.  

Vid stols-/bänkrader behöver stolar vara fastsatta i varandra. En rad kan ha 40 sittplatser om 

utrymning kan ske från två håll. Om utrymning enbart kan ske från ett håll i raden, får inte 

mer än 10 sittplatser finnas i rad.  

1. Tält för färre än 150 personer 

Anordningar för utrymning: 

• Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller 

försedda med dragkedja. 

• I tält för mer än 50 personer ska utrymningsvägarna ska vara skyltade med 

efterlysande utrymningsskyltar. 

2. Tält för färre än 600 personer utan alkohol/dans/ konserter etc. som endast 

nyttjas dagtid 

Samlingstält för mindre än 600 personer som endast nyttjas dagtid samt där det inte 

arrangeras konserter, disco eller motsvarande. Exempel på detta kan vara cafétält, lunchtält 

eller liknande. Observera att det måste vara ljust i tältet och lätt överblickbart. Anordningar 

för utrymning: 

• Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller 

försedda med dragkedja. 

• Utrymningsvägarna ska vara skyltade med belysta efterlysande utrymningsskyltar. 
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3. Tält för fler än 150 personer utan alkohol, dans, 

konserter etc. 

Samlingstält för fler än 150 personer men där det inte arrangeras konserter, disco eller 

motsvarande. Exempel på detta kan vara cafétält, teatertält, filmtält, programtält etc.. 

Anordningar för utrymning: 

• Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller 

försedda med dragkedja. 

• Utrymningsvägarna ska vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med 

batteribackup (utrymningsvägar i tält som endast nyttjas dagtid skall förses med 

efterlysande utrymningsskyltar). 

• Nödljus ska finnas i form av fast belysning från separat strömkälla. Det kan 

exempelvis vara ett antal strålkastare kopplad till ett elverk eller bilbatteri (gäller ej för 

tält som endast nyttjas dagtid eller blir upplysta av utebelysning som ger ljus i tältet).  

• Utrymningslarm med klockor med möjlighet till manuell aktivering. Så kallade 

”bygglarm” eller trådlösa larmsystem kan användas. 

4. Tält för fler än 150 personer med alkohol/dans/konserter etc. 

Samlingstält för fler än 150 personer där det arrangeras konserter, disco eller motsvarande 

eller serveras alkohol. Exempel på detta kan vara större restaurangtält, musiktält, konserttält 

etc. Anordningar för utrymning: 

• Utrymningsvägar enligt ovan. Tänk på att utgångarna inte får vara snörade eller 

försedda med dragkedja. 

• Utgångarna ska vara skyltade med genomlysta utrymningsskyltar med batteribackup. 

• Nödljus skall finnas i form av fast belysning från separat strömkälla. Det kan 

exempelvis vara ett antal strålkastare kopplad till ett elverk eller batteri. (gäller ej för 

tält som endast nyttjas dagtid eller blir upplysta av utebelysning som ger ljus i tältet). 

• Utrymningslarm med klockor med möjlighet till manuell aktivering. Så kallade 

”bygglarm” eller trådlösa larmsystem kan användas. 

 

 

 


