Generellt yttrande gällande alkoholservering i lokaler för
maximalt 50 personer
Detta yttrande kan användas som remissvar for ansökningar gällande serveringslokaler för
maximalt 50 personer. Någon remiss behöver då inte släckas till räddningstjänsten.
Yttrandet avser redan befintliga serveringsställen som ansöker om alkoholtillstånd. Om en
nybyggnation sker, eller om ombyggnation sker i sådan utsträckning att bygglov eller
bygganmälan krävs, ska Boverkets byggregler (BBR) följas i sin helhet.
Tillgång till utrymningsvägar
En serveringslokal ska i grundutförandet vara utförd med minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar. För att utrymningsvägar ska anses vara oberoende ska avståndet mellan
dessa vara minst 5 meter.
Om lokalen ligger i markplanet och endast består av ett rum som är lätt överblickbart kan det
räcka med att endast en utrymningsväg finns. Detta kräver dock att maximalt personantal
endast är 30 personer och att avståndet från den punkt i lokalen som ligger längst ifrån
utrymningsvägen är maximalt 15 meter från utrymningsvägen. Ufryrnningsvägen ska också
leda direkt ut till det fria.
Om serveringsstället omfattar flera våningsplan ska man kunna utrymma åt minst två håll från
vaije våningsplan. Om en serveringslokal t. ex. omfattar två våningsplan kan en acceptabel
utrymningslösning vara att man dels kan utrymma via interntrappan ner till plan ett och vidare
till det fria och dels via en dörr på plan två till en utvändig trappa som leder ner till marken.
Utrymning genom fönster är ej tillåtet utan alla utrymningsvägar ska utgöras av dörrar.

Mått i utrymningsvägar
Utrymningsvägar ska ha en f r i bredd p å minst 0,90 meter. Fri höjd ska vara minst 2 meter.
Även vägen till utrymningsvägen ska hålla en fri bredd på minst 0,90 meter. Detta innebär att
exempelvis bord eller stolar inte får placeras så att de försvårar för utrymmande personer.
Utformning av utrymningsvägar
Dörrar i utryinningsväg ska vara utåtgående i utrymningsriktningen. Dörrar i utrymningsväg
ska även vara lätta att öppna. Om en dörr hålls låst i normalläget kan vred användas för att
låsa upp dörren. Nödöppningshandtag är en annan godtagbar lösning.
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Dörrar som endast kan öppnas med nyckel eller som endast låses upp om brandlannet löser ut
är inte en acceptabel lösning.

Skyltning
Utiymningsvägar ska vara försedda med uuymningsskyltar, utformade enligt gällande
branschstandard. Om lokalen har svag belysning eller dåligt dagsljusinsläpp ska
utrymningsskyltarna vara genomlysta.

Släckutrustning
Minst en handbrandsläckare ska finnas på varje våningsplan i serveringslokalen. Minst en
handbrandsläckare ska även finnas i köket. Köket bör även vara utrustat med brandfilt.
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