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Ämne

Gods i trapphus

BLOCKERANDE OCH BRÄNNBART GODS I TRAPPHUS OCH
UTRYMNINGSKORRIDORER I FLERBOSTADSHUS.
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2 kap. 2 § gäller att "Ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand."
Inledning
Vad gäller brandsäkerheten i ett trapphus är det fastighetsägaren som normalt är ansvarig för denna
eftersom det är en allmän del av byggnaden.
Det finns inga preciserade föreskrifter om vad som anses vara skäliga åtgärder enligt denna
paragraf. Däremot kan man genom att göra jämförelse med bygglagstiftningen ganska väl tolka ut
vad som ska gälla för ett trapphus.
•

Från varje lägenhet ska det, i normala fall, finnas minst två utrymningsvägar varav en som
leder direkt till det fria. Den alternativa utrymningsvägen utgörs oftast av fönster eller balkong
i kombination med räddningstjänsten stegar (BBR 5:311 - 312).

•

En utrymningsväg som leder direkt till det fria är en dörr direkt ut eller en trappa eller korridor
i egen brandcell som leder till en sådan dörr (BBR 5:233).

•

Bredden på utrymningsvägen ska normalt vara 0,9 meter (BBR 5:341).

Av framkomlighetsskäl kan det alltså inte stå möbler, barnvagnar, cyklar eller andra saker ute i ett
vanligt trapphus. I vissa fall kan det finnas utrymme för någon liten stol, blomma eller
prydnadsföremål i ytterhörnen på vissa vilplan. Risken för att eventuella föremål kan välta och
därigenom blockerar i trappan måste beaktas.
•

I en utrymningsväg ställs särskilda krav på att ytskiktet inte får bidra till brandspridning (BBR
5:512)

Med detta menas att det inte är acceptabelt att placera lös inredning som är brännbart i ett trapphus.
Anslagstavlor, konstverk och gardiner accepteras normalt på väggarna om de inte upptar mer än ca
10 % av väggytan eller bildar långa sammanhängande partier. Även bord och ostoppade stolar i
mindre omfattning kan accepteras, dock aldrig förvaringsmöbler eller stoppade möbler.
BBR = Boverkets byggregler (BFS 1993:57 med ändringar) kan hämtas på Boverkets hemsida
www.boverket.se.
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Sammanfattningsvis gäller att inget gods som inkräktar på utrymningsvägen så att den blir smalare
än 0,9 meter eller riskerar att inkräkta på utrymningsbredden om det välter eller flyttas får placeras
i ett trapphus eller i en utrymningskorridor. Inte heller får det som placeras i en utrymningsväg vara
lättantändbart eller utgöra mer än en försumbar brandbelastning.

Mer information
Mer information om brandskydd finns på www.jonkoping.se. Sök på Brandsäkerhet. Har du funderingar
kring ditt brandskydd kontakta räddningstjänsten 036-10 70 00 och fråga efter någon på denförebyggande
sektionen.

