2016-02-05

Övernattning på hästanläggning
Med anledning av att Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK har fått frågor angående brandskydd på ridanläggningar som tillhandahåller praktikplatser för elever och eller kurser med
övernattning har LBK gjort nedanstående utdrag ur LBK-pärmen för att ge en kortfattad information om gällande regler. Med lantbruk avses även hästverksamhet.
LBK pärmen kan laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu. Där kan även en
informationsbroschyr som sammanfattar innehållet i LBK-pärmen laddas ner.
Frågor om LBK-pärmens innehåll kan ställas till LBK på lbk@brandskyddsforeningen.se

Utdrag ur LBK-pärmen flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd:

5.6 Annan verksamhet än traditionellt lantbruk
När en byggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk eller om verksamheten i eller intilliggande utrymmen helt eller delvis ändras till annan verksamhet måste en
översyn av brandskyddet göras.
Lokaler i lantbruksbyggnader, som används för annat än traditionell lantbruksverksamhet, som
gårdsbutik, servering, tillverkning, reparationsverksamhet, lokaluthyrning, ska utföras i tillämpliga delar enligt LBK:s rekommendationer. Sådan verksamhet kan kräva bygglov eller annat
godkännande från kommunen vilket kan innebära krav från andra regelverk. Ändringen ska även
godkännas av försäkringsgivaren.
Kök för matlagning till försäljning ska anordnas som egen brandcell. Serveringsdel får ingå i
kökets brandcell.
5.6.1 Övernattningsrum
Övernattningsrum i ekonomibyggnader
ska brandtekniskt avskiljas i EI 60 mot
lantbrukets verksamhet. Varje övernattningsrum ska vara utrustat med
fungerande brandvarnare. Brandsläckare i klass 34A233BC (6 kg pulver) ska
finnas lätt tillgängligt från respektive
rum. Byggande av övernattningsrum
kan kräva godkännande från myndigheter, bland annat byggnadsnämnd och
räddningstjänst, vilket kan innebära
krav från andra regelverk. Se även 2.1
Utrymningsvägar.
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2.1 Utrymningsvägar
Alla lokaler ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Längsta utrymningsavstånd får inte vara mer än 30 m. Om lokalen har fler än ett våningsplan gäller kravet från varje
plan. En av utrymningsvägarna för människor får utgöras av fönster eller lucka under förutsättning att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. Kravet på utrymningsvägar måste särskilt
uppmärksammas i övernattningsrum och på torkanläggning, skulle eller i lada för stråförvaring.
Lätt utrymningsbara små lokaler i markplanet behöver endast en utrymningsväg under förutsättning att lokalen inte är avsedd för djur. Utrymningen ska ske direkt till det fria.

5.2 Ridhus
Beroende på verksamhet i ridhus ställs det olika krav. Ridhus med publikläktare, servering,
övernattning och sammanbyggt med stall kräver flera brandceller i EI 60. Denna typ av anläggning kräver oftast tillstånd från kommunala myndigheter. Det kan även krävas skriftlig redogörelse till Räddningstjänsten. Kontakta därför alltid Räddningstjänst och försäkringsgivare vid
projektering av sådan byggnad. Kraven i detta stycke avser inte ridhus med bara manege.
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