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Brandskyddsföreskrifter för externa förhyrare i 

kårhuset 
 

Fastställda: 2016-05-09 

Ändrade: 2019-10-21. 

Alla som hyr lokalen eller del av denna ska känna till de rutiner och regler som gäller för lokalerna vilka 

återfinns i denna föreskrift. 

Genom undertecknande av hyreskontraktet för lokalerna bekräftar förhyraren att hen har tagit del av dessa 

föreskrifter, vilka utgör bilaga till kontraktet och ovillkorligen ska följas. 

Husansvarig vid förhyrningen kommer att kontrollera att förhyraren uppfyller sina åligganden enligt dessa 

föreskrifter. 

Extern förhyrare ska införskaffa eventuella tillstånd som krävs för aktuell tillställning, t.ex. för konsert, 

sammankomst för religionsutövning, fyrverkeri, dans, mässa, marknad. 

En person utsedd av förhyraren ska vara förhyrarens brandskyddsansvariga vid förhyrningen. Denna person 

ska vara nykter och särskild väl insatt i dessa föreskrifter. Denna brandskyddsansvariga ska, tillsammans med 

husansvarig (som är vanligen är MF:s brandskyddsansvariga) vid aktuellt arrangemang, se till att all personal 

på det aktuella arrangemanget får relevant information om bestämmelserna i denna föreskrift och att de alla 

vet hur de ska handla vid brand och utrymning av lokalerna. Personal som arbetar på ett arrangemang ska vara 

skyldig att hjälpa till med de uppgifter som framgår av avsnittet ”Vid brand och utrymning”. 

Extern förhyrares brandskyddsansvarig ska tillsammans med husansvarig före förhyrningen göra en kontroll 

av brandskyddet i lokalerna. Kontrollen ska innefatta att nödutrymningsvägarna är fria, att nödutgångar går 

att öppna, att möbleringen inte försvårar utrymning, att handbrandsläckarna är påfyllda, att brandlarmet är i 

drift och i övrigt att reglerna och rutinerna nedan följs. 

Böter kan utdelas av MF till förhyrare som bryter mot dessa föreskrifter. Bötesbeloppet kan vara 100 kr – 

5 000 kr beroende hur grav överträdelsen är. 

Allmänna regler och rutiner för brandskyddet i kårhuset 

Ordning och reda 

Statistiskt har man sett att många brandtillbud startar i utrymmen där det inte är ordning och reda eller där 

det inte finns rutiner för detta. Dålig ordning med föremål placerade på fel ställen kan också förhindra 

möjligheterna till utrymning av lokalerna i händelse av en brand. Förvaltningsutskottet strävar efter att med 

tydliga säkerhetsregler begränsa eller helt undanröja brandriskerna. 

Förhyrare av kårhuset ska iaktta följande regler: 

 Brännbara sopor ska direkt tas till soprummet eller, i undantagsfall, sopcontainer utomhus. 

 Brännbara upplag i korridorer och andra utrymningsvägar är förbjudna. 
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 Branddörrar får aldrig ställas upp eller blockeras så att de inte går igen automatiskt när brandlarmet 

utlöses. 

 Utrymningsdörrar, utrymningsvägar, trappor, elcentraler och brandredskap får aldrig blockeras, inte 

ens tillfälligt. Skyltning om detta ska ovillkorligen följas. 

 Brandredskapen får aldrig användas till något annat än att släcka bränder (eller utbildning om detta) 

Rökning 

 Rökning av tobak och andra rökbara droger är förbjuden i hela kårhuset. 

 Enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är rökning därtill förbjuden på 

uteplatserna, eftersom de utgör uteserveringar, och närmast utanför kårhusets entréer, eftersom 

kårhuset omfattas av rökförbud. 

 ”Rökning” innefattar förutom tobaksrökning även: 

o inhalering av tobak som t.ex. förångats 

o rökning av örtprodukter för rökning 

o användning av e-cigaretter 

o användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte 

innehåller tobak, t.ex. e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta 

som e-cigaretter enligt lagen. 

Öppen eld 

 Levande ljus inomhus får inte lämnas utan uppsikt. Ljusen måste alltid vara i/på material som inte är 

brännbart. Ljus ska t.ex. sitta i ljusstakar eller ljuslyktor av metall, porslin eller keramik och inte stå 

lösa på pappersassietter. 

 Eldning utomhus får ske i grillar och gasvärmare och genom tändning av facklor och marschaller. 

Elden ska hållas under uppsikt. Facklor och marschaller får inte placeras alltför nära väggar, möbler, 

utskjutande tak och där folk ska gå. 

 Inomhus får eldning endast ske i öppna spisen i klubbvåningen. Hanteringsanvisningar anslagna vid 

öppna spisen ska ovillkorligen följas. Elden ska hela tiden hållas under uppsikt. 

Containrar och hantering av sopor 

Det är vanligt och blir ännu vanligare med bränder i containrar och sopkärl. Bränderna uppstår främst genom 

slarv och dåliga rutiner men kan också bero på anlagda bränder. Förvaltningsutskottet strävar efter att med 

tydliga säkerhetsregler begränsa eller helt undanröja brandriskerna vad gäller containrar och hantering av 

sopor. 

Förhyrare av kårhuset ska iaktta följande regler: 

 Sopcontainrar ska om möjligt placeras minst 6 meter från fasaden och ej under tak. Sopcontainrar ska 

om möjligt hållas låsta. 

 Sopkärlen ska stå i soprummet, som ska hållas låst. Sopkärl som inte kan ställas i soprummet ska om 

de är 160-370 l stora stå minst 2 meter från ytterväggen och sopkärl som är 660 l ska stå minst 3 m 

från ytterväggen. Inga sopkärl får stå under tak eller utstickande takfot. 

 Inget brännbart material får förvaras på lastkaj eller i godsmottagningen. 
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Samlingslokalerna 

I lokaler där många människor vistas samtidigt är brandriskerna större och det är därför extra noga att det 

finns tydliga regler för brandskyddet för dessa lokaler. De som arbetar på arrangemang i samlingslokalerna 

behöver kontinuerligt kontrollera att reglerna följs. 

 Vid tillställningar med sittande gäster är det förbjudet för gäster att sitta eller stå i gångarna mellan 

stolsraderna. Dessa måste hållas fria för att utrymning snabbt ska kunna ske. 

 Personer med funktionshinder som nedsätter rörelseförmåga, syn eller hörsel eller förmågan att 

reagera adekvat vid en utrymning ska ha personlig hjälp i händelse av utrymning. 

 Varje samlingslokal har en föreskrift om hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Det 

ska finnas ett anslag i varje samlingslokal om hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. 

Vid arrangemang där många gäster förväntas, ska antalet in- och utpasserande räknas så att det hela 

tiden finns en kontroll över hur många personer som finns i lokalerna. 

 För varje rullstol eller liknande som tas in i en samlingslokal måste det totala antalet personer som får 

vistas i lokalen minskas med 10 personer för att utrymning ska kunna ske betryggande. 

Övernattning 

 I enlighet med Reglemente för föreningens lokaler är övernattning i kårhuset förbjuden. 

Förvaltningsutskottet kan besluta om dispens från förbudet och får därvid besluta om vilka villkor 

som ska gälla för dispensen. 

 Villkor för dispens från förbudet om övernattning bör vara att det i varje rum där övernattning sker 

ska finnas minst en person som är vaken hela tiden, som är noga införstådd med hur utrymning ska 

ske, som kan larma och väcka alla sovande vid utrymning och fara och som direkt har möjlighet att 

larma 112 om brand eller annan fara skulle uppstå samt att det ska finnas gott om utrymme mellan de 

sovande för att underlätta utrymning. 

Brandlarm 

 När brandlarmet har löst ut ska utrymning ske omedelbart. Se längre fram hur det ska gå till. 

 Brandlarmcentralen finns vid huvudentrén. Husansvarig kan manövrera brandlarmet och lokalisera 

varifrån brandlarmet har utlösts. 

 Sirenen får tystas först efter att hela byggnaden har utrymts på människor eller det har konstaterats 

att faran är över. Brandlarmet får återställas först när det har konstaterats att faran är över, dvs. när 

branden har släckts eller det har säkert konstaterats att ingen brand pågår och det inte längre 

föreligger någon brandrisk. 

Brandfarliga eller explosiva gaser och vätskor 

 För anordnande av fyrverkerier eller andra pyrotekniska föreställningar krävs tillstånd från både 

brandskyddsansvarig och Polisen. 

 Hantering och förvaring av brandfarliga gaser och vätskor och explosiva varor i kårhuset får inte ske 

utan tillstånd av brandskyddsansvarig. Vid yrkesmässig publik verksamhet får högst 60 l gasol 

hanteras under förutsättning att ingen del av hanteringen sker inomhus. I annat fall krävs tillstånd 

från Stockholms brandförsvar. (MSBFS 2013:3) Inomhus får högst 2 l användas utan tillstånd. 
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Vid brand och utrymning 
 

Grundregeln för prioritering när en brand inträffar är att: 

 RÄDDA de personer som befinner sig i omedelbar fara 

 VARNA omgivningen och påbörja utrymning 

 LARMA räddningstjänsten genom att ringa 112 

 SLÄCKA och BEGRÄNSA branden om det bedöms möjligt. 

Brandskyddsansvarig och utrymningsledare ska vara mentalt förberedd på hur utrymning ska ske. Det är 

särskilt viktigt vid större arrangemang i kårhuset. Det gäller bl.a. att veta i vilka rum i huset folk vistas och 

ungefär hur många som vistas i respektive rum, vilka särskilda brandrisker som finns under arrangemanget 

och vilka personer i tillgänglig personal som är lämpliga att avdela för vilka uppgifter vid brand och utrymning. 

Husansvarig under ett arrangemang ska omedelbart meddelas om en brand uppstår eller misstänks har 

uppstått, oavsett brandens eller misstankens storlek. 

När en brand eller misstänkt brand har inträffat ska arbetet bedrivas enligt följande stycken. Den som är 

ansvarig för brandskyddet under ett arrangemang ska avdela personal till olika uppgifter så att de kan påbörjas 

parallellt. Om särskilda utrymningsledare finns utsedda ska de delta i att fullgöra uppgifterna nedan. 

Varselvästar bör bäras av de som leder utrymningen. 

Rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara 

Vid brand är det viktigt att i första hand rädda de personer som befinner sig i omedelbar fara. Tänk på att barn 

och personer med en funktionsvariation som nedsätter rörelseförmåga, syn eller hörsel samt vissa andra 

funktionsvariationer som kan nedsätta förmågan att reagera adekvat i en nödsituation, behöver särskild hjälp. 

Personer som befinner sig i omedelbar fara ska genast föras bort från faran och helst direkt vidare till 

återsamlingsplatsen. 

Varna omgivningen och påbörja utrymning 

Starta utrymningslarmet/brandlarmet om det inte redan har gjorts automatiskt. Utrymningslarmet startas 

genom de tryckknappar som finns uppsatta på några platser i huset. Tjänstgörande personal och 

förtroendevalda ska ansvara för att utrymningen påbörjas och genomförs. Särskilda varselvästar bör användas 

så att det bli tydligt vilka som kan hjälpa till. Tänk på att barn och personer med en funktionsvariation som 

nedsätter syn-, hörsel eller rörelseförmågan eller den mentala förmågan att agera adekvat i en nödsituation 

behöver särskild hjälp. Alla personer som inte behövs för att organisera utrymning, rädda och ta hand om 

skadade, lokalisera branden eller släcka och begränsa branden ska omedelbart lämna byggnaden. 

Återsamlingsplatsen är på gräskullen bakom kårhuset. Där ska såväl personal och kåraktiva som kunder och 

gäster som har utrymts ur kårhuset återsamlas. 

Den som är brandskyddsansvarig under ett arrangemang ska själv eller genom att avdela personer för detta se 

till att utrymningen fortgår, att ingen stannar kvar i byggnaden och att ingen återvänder in i byggnaden. 

Larma räddningstjänsten 

Brandlarmet är kopplat till vakt som kommer att undersöka om räddningstjänsten ska tillkallas. Om det genast 

står klart att det finns en brand eller det är starkt misstänkt (t.ex. genom konstaterad rökutveckling) ska 

räddningstjänsten genast larmas på telefonnummer 112. 

Den som larmar bör kunna svara på dessa frågor: 
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 Vad har hänt? 

 Var befinner du dig? 

 Från vilket telefonnummer ringer du? 

 Hur många skadade finns det? 

Om man inte ringer direkt till 112 vid en brand tar det mycket längre tid innan brandkåren kommer eftersom 

det annars sker först efter att vaktbolaget har haft kontakt med vår larmkontaktperson och eventuellt skickat 

ut väktare till kårhuset. Den som är brandskyddsansvarig ska se till att någon med lokalkännedom möter upp 

brandkåren. 

Släcka och begränsa branden 

Brandskyddsansvarig ska avdela personer som försöker släcka och begränsa branden om hen bedömer att det 

är möjligt. Det finns brandposter, handbrandsläckare och brandfiltar som ska användas för detta. Det är viktigt 

att försöka stänga inne branden. Alla dörrar i huset, särskilt de närmast branden, ska därför stängas så snart 

det kan ske med hänsyn till utrymningen. Tillse att dörrar till brandfarlig vätska och explosiva varor är 

stängda. Om det är möjligt att göra det på ett säkert sätt ska dessa varor föras ut ur byggnaden till en säker 

plats. Utrymmen där det finns gasflaskor är uppmärkta och om möjligt ska gasflaskorna föras i säkerhet. Om 

det finns gasflaskor, brandfarlig vätska eller explosiva varor kvar i byggnaden ska räddningstjänsten alltid 

upplysas om var de finns. 

Särskilt om de olika lokalerna 

Aulan/Festsalen 

Utrymningsvägar: Vid utrymning av lokalen kan man utrymma via de blå dörrarna i aulan eller genom 

aulagången och huvudentrén. Gubbhyllan kan utrymmas i båda ändar. Utrymningsplan finns uppsatt utanför 

aulan i entrén och alldeles efter ingången i aulan. Grönt lysande utrymningsskyltar visar vägen ut. 

Utrymningsvägar får aldrig vara blockerade och borden bör vara placerade i rader och riktade mot utgångarna. 

Gångvägar mellan borden och mot väggar ska vara minst 1,5 meter. Utrymning sker till återsamlingsplatsen på 

gräskullen bakom kårhuset. 

Släckutrustning: Brandposter finns i korridoren vid logerna och i aulan bredvid baren. Handbrandsläckare 

finns placerade på scenen, bakom DJ-båset och bredvid bardisken. Brandfilt finns i serveringsköket bakom 

baren. Förstahjälpenmaterial finns bakom bardisken. 

Ordningsregler: Aulan rymmer 300 sittande eller 850 stående och sittande personer. Gubbhyllan rymmer 

30 både sittande och stående personer. Hissen får inte användas vid brand. 

Utrymningsplan finns uppsatt vid entrén till aulan. 

 

Entrén 

Utrymningsvägar: Utrymning sker genom huvudentrén eller bakre entrén (röda dörren bredvid hissen). 

Hissen får inte användas för utrymning. Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset. 

Släckutrustning: En brandpost finns bakom plåtdörren som går ned till källargången, bredvid entrén till 

KårX. Bakom dörren finns även förstahjälpenutrustning. Bredvid dörren finns också en handbrandsläckare. 

Ordningsregler: Plåtdörren är en utrymningsväg från källaren och får inte blockeras. Gallergrinden kan om 

den är stängd blockera utrymningen från puben och den får därför aldrig stängas om personer vistas i puben. 

Lokalen rymmer 150 stående som sittande personer. 

Utrymningsplan finns uppsatt i slussen mellan entrédörrarna. 
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Klubbvåningen biblioteket och övre foajén 

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via stora trappan, ned till huvudentrén, via terrassen på baksidan av 

kårhuset där en trappa ned finns eller via spiraltrappan i utskottsvåningen. Återsamling ska ske på gräskullen 

bakom kårhuset. Hissen får inte användas för utrymning. 

Släckutrustning: Det finns handbrandsläckare innanför dörren från trappan till övre foajén, innanför dörren 

från övrefoajén till klubbvåningen, i köket, i stora sammanträdesrummet och i utskottsvåningen. Brandfilt 

finns i köket i klubbvåningen och i utskottsköket. 

Ordningsregler: Vid eldning i öppna spisen måste alltid rökutsuget vara på, spjället öppet och någon 

ansvarig måste hela tiden ha uppsikt över elden. Vid möblering av rummen måste möblerna placeras så att 

utrymning inte försvåras. Rummen i klubbvåningen rymmer 150 personer totalt, men det stora rummet 

rymmer högst 100 personer och de mindre rummen högst 30 personer vardera. Hissen får inte användas vid 

brand. 

Utrymningsplan finns uppsatt i biblioteket och i utskottsvåningen. 

 

Gasquen 

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via dörr ut från gasquelänken eller kökskorridoren och sedan uppför 

stråltrappan alternativt uppför spiraltrappan och ut genom aulalänken och huvudentrén. Återsamling ska ske 

på gräskullen bakom kårhuset. Hissen får inte användas för utrymning. 

Släckutrustning: Brandpost finns i gasquen. Handbrandsläckare och brandfilt finns i köket. 

Ordningsregler: Lokalen rymmer 120 sittande personer eller 200 sittande och stående. Hissen får inte 

användas vid brand. 

Utrymningsplan finns uppsatt till höger efter ingången till gasquen. 

 

Puben 

Utrymningsvägar: Utrymning kan ske via gasquelänken och vidare ut och uppför stråltrappan utomhus, via 

stora trappan upp till huvudentrén eller via utrymningstrappan mittemot hissen på pubens övre plan. 

Återsamling ska ske på gräskullen bakom kårhuset. 

Släckutrustning: Det finns handbrandsläckare innanför dörren från trappan till övre foajén, innanför dörren 

från övre foajén till klubbvåningen, i köket, i stora sammanträdesrummet och i utskottsvåningen. Brandfilt 

finns i köket i klubbvåningen och i utskottsköket. 

Ordningsregler: Puben rymmer 150 personer men högst 130 sittande personer. Nödutgången vid hissen 

måste vara upplåst. Hissen får inte användas vid brand. 

Utrymningsplan finns uppsatt bredvid dörren till handikapptoaletten. 


