
   
   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 

136 25  Haninge Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 

PM  

Förvaring av lös egendom i trapphus samt varaktig 
förändring av trapphus. 
  

 

Nr: 614 

Datum: 2011-06-01 

Bakgrund 

Södertörns brandförsvarsförbund får ofta frågor angående förvaring av lös egendom i 

trapphus till flerfamiljshus. Det generella svaret är att sådant som är brännbart eller kan hindra 

framkomligheten inte får förvaras i trapphuset. Det innebär att brännbara föremål som 

barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial inte är tillåtet i trapphus oavsett hur det placeras. 

I vissa fall kolliderar dock ett sådant förbud med krav på tillgänglighet för funktionshindrade 

människor som är i behov av rullatorer, rullstolar eller andra hjälpmedel vilket innebär att ett 

generellt förbud mot förvaring i trapphus är olämpligt att utfärda. Dessutom kan förvaring av 

föremål med mindre brännbart material som cyklar, postboxar och barnvagnschassier vara 

tillåten om det inte medför risk för att trapphusets framkomlighet begränsas.  

Syfte 

Syftet med detta PM är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på förvaring av lös 

egendom i trapphus till flerbostadshus. Dessutom redovisas brandförsvarsförbundets syn på 

fasta installationer och annan varaktig förändring av trapphus. 

Obrännbar lös egendom  

Förvaring i trapphus av lös egendom som är obrännbar eller innehåller små mängder 

brännbart material är tillåten så länge det inte påverkar trapphusets framkomlighet. I 

Boverkets byggregler anges 0,9 meter som en i normalfallet godtagbar fri bredd i 

utrymningsvägar och denna riktlinje ska uppfyllas även då lös egendom förvaras i trapphuset. 

För att säkerställa att godtagbar fri bredd aldrig understigs får förvaring bara ske på därför 

avsedd och lämplig plats.  

Exempel på lämpliga platser för förvaring kan vara i utrymmen under trappan eller på varje 

våningsplan om särskilda markerade eller avskiljda förvaringsplatser anordnas. Exempel på 

lös egendom som innehåller små mängder brännbart material kan vara barnvagnschassier, 

levande växter och dörrmattor. 
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Brännbar lös egendom 

I de allra flesta fall är förvaring av egendom med brännbart material inte tillåten i trapphus. 

Undantag från förbudet görs dock för rullatorer och permobiler i vissa fall eftersom de 

ingående brännbara materialen ofta är svårantändliga och de dessutom kan vara nödvändiga 

att förvara i trapphus ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Rullatorer får förvaras i trapphus enbart i orginalutförande då brännbara material som finns på 

rullatorerna oftast är flamskyddade. Kuddar och dynor av brännbart material som monterats i 

efterhand är inte tillåtna att förvara i trapphus. Permobiler och andra elrullstolar får förvaras i 

trapphus i förråd som inte behöver vara brandtekniskt avskiljda. Förrådets syfte är att försvåra 

att brand anläggs i permobil/elrullstol. I de fall då laddning av elrullstolens batterier ska ske 

på förvaringsplatsen måste dock förrådet avskiljas från trapphuset i lägst brandteknisk klass 

EI-30. 

För förvaring av rullatorer, rullstolar och andra hjälpmedel gäller samma 

framkomlighetsregler i trapphuset som för obrännbar lös egendom.   

Trapphissar och andra fasta installationer 

Då en fast installation eller annan varaktig förändring ska göras i ett trapphus gäller på samma 

sätt som för lös egendom att materialet inte får vara brännbart och att den fria bredden inte får 

begränsas. Exempel på varaktig förändring kan vara uppförande av förrådsutrymme eller  

installation av trapphiss. Observera att vissa förändringar av trapphuset kan kräva bygglov 

från kommunen och att aktuella byggregler ska följas i samtliga fall.  

 

Trapphissar och rullstolshissar är ibland nödvändiga att installera i trapphus för att öka 

tillgängligheten till byggnaden. Ur brandteknisk synvinkel är det för sådana installationer 

acceptabelt att hissens plattform, då den används, medför att den fria bredden i trapphuset 

understiger 0,9 meter. Det förutsätter dock att plattformen automatiskt fälls upp då den är 

obelastad eller på ett okomplicerat sätt kan fällas upp manuellt vid ett elavbrott. I parkerat 

läge får hissen inte blockera utrymningsväg, tillträde till lokal eller liknande. 
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