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Bakgrund 
Nedan följer instruktioner och riktlinjer för hur brandskyddet ska se ut i större tält som nyttjas 
som samlingslokal (samlingstält). Informationen är sammanställd från flera olika 
räddningstjänster, MSB:s riktlinjer och BBR. 

Syfte 
Syftet med detta PM är att förse polisens tillståndsenhet med underlag för beslut vid förenklad 
tillståndshantering utan att remittera räddningstjänsten. Det är även ett stöd för handläggare 
inom Sbff vid liknande ärenden. 

Ansvar och tillstånd 
Den som arrangerar den tillfälliga verksamheten ansvarar helt och hållet för säkerheten. 
Medgivande från kommunens byggnadsnämnd eller Södertörns brandförsvarsförbund innebär 
inte att arrangörens ansvar försvinner.   

Personalen på plats ska veta hur de ska agera i en nödsituation. De ska även vara medvetna 
om hur många som får vistas i tältet och se till att det efterföljs. 

Brandfarlig vara och pyroteknik 
Branfarlig vara ska hanteras på ett säkert sätt och enligt de föreskrifter som MSB ger ut. När 
det handlar om yrkesmässig publik hantering är det tillåtet att ha 2 liter brandfarlig gas (t.ex. 
gasol) inomhus och 60 liter utomhus. Överskrids den mängden krävs tillstånd som kan sökas 
på Södertörns Brandförsvarsförbunds hemsida: www.sbff.se. 

Användandet av pyroteknik kräver tillstånd från polisen, tillstånd söks via Polismyndigheten. 

Tält 
Tältdukar till tält som är avsedda för fler än 150 personer ska enligt Ordningslag (1993:1632) 
vara besiktade och godkända av ackrediterat besiktningsorgan för att säkerställa en 
betryggande säkerhet för brand och andra olyckor. Dokument som påvisar detta ska gå att visa 
upp och finnas tillgängligt. Tyget ska vara av ett svårantändligt material, vilket även gäller tyg 
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som hängs upp inne i tältet. Även det tyget måste ha ett intyg. Tyger får dock inte hängas upp 
i taket. 

Placering 
Tält ska placeras så att: 

- Risken för brandspridning mellan tält och befintlig bebyggelse minimeras. Ett minsta 
avstånd på 6 m ska hållas mellan tält och tält, samt tält och befintlig bebyggelse. 

- Utrymning ur tält och andra intilliggande lokaler/tält inte försvåras. 

- Räddningstjänstens framkomlighet inte förhindras till varken tältet i fråga eller andra 
tält och byggnader. 

- Avståndet mellan tältet och körbar väg inte överstiger 50 m. Vägen ska ha en minsta 
bredd på 3 m (dock större bredd vid behov av höjdfordon). 

- Tältet inte blockerar befintlig räddningsväg eller brandpost. 

Möblering 
Vid möblering i tält måste följande uppfyllas: 

- Avståndet mellan stols- eller bänkrader måste vara minst 0,45 m. 

- Gångvägar med sittplatser på båda sidor måste vara minst 1 m bred. 

- Gångvägar med sittplatser på en sida måste vara minst 0,8 m bred. 

Den sammanlagda bredden på gångvägar inne i tältet bör beräknas med hänseende av det 
maximala antalet personer som kommer vistas i tältet (se Personantal), där 1 m gångbredd 
rekommenderas per 150 personer. 

Möblerna inne i tältet får inte blockera utrymningsvägarna. 

Öppningar 
Tält som är anpassade för upp till 150 personer ska ha öppningar med en fri bredd som är 
minst 0,9 m. Om antalet personer är över 150 ska den fria bredden vara minst 1,2 m. Den fria 
höjden på öppningarna måste vara minst 2 m. Vid ett personantal som överskrider 150 
personer rekommenderas utåtgående slagdörrar som är försedda med beslag enligt SS-EN 179 
eller SS-EN 1125 om det finns risk för trängsel. Vid avsaknad av slagdörrar skall tältduken 
vara lätt att öppna till den bestämda bredden. Duken får inte knytas fast eller ha dragkedja då 
utrymning skulle försvåras. Ett mindre kardborreband kan användas för att stänga duken. 

Öppning av utrymningsvägar får inte ske genom en organisatorisk lösning utan vem som helst 
ska kunna utrymma utan någon som helst lokalkännedom.  

Eventuella dörrar eller motsvarande i gångvägar eller utgångar ska vara öppningsbara utåt i 
utrymningsriktningen 

Personantal   

Det är viktigt att göra en uppskattning av antalet personer som kommer att vistas i tältet då 
just personantal spelar stor roll i vilka regler och krav som gäller. En uppskattning går att göra 
utifrån vilken typ av aktivitet som kommer bedrivas.  
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Hjälp vid uppskattning: 
Försäljningstält 0,5 pers/m2 fri golvyta
Sittande 1 pers/m2 fri golvyta
Stående blandat med sittande 1,7 pers/m2 fri golvyta
Stående/Dansande personer 2,5 pers/m2 fri golvyta
Pub- eller bartält 3,0 pers/m2 fri golvyta

 
Vid varje ingång till tältet ska det finnas en skylt som upplyser om vilket maxantal som är 
tillåtet. Den som är ansvarig för tältet och verksamheten har som uppgift att säkerställa att 
maximalt tillåtet antal personer inte överskrids. 

Brandskydd 
Nedan följer beskrivningar över hur brandskyddet ska vara utformat beroende på verksamhet. 

Utrymning 
Öppningarnas bredd redovisas under rubriken Öppningar. Kravet på antalet utrymningsvägar 
beror på personantalet.  

Personantal: Antal oberoende utrymningsvägar: 

Mindre än 600 personer  Minst 2 st  

Mellan 600-1000 personer Minst 3 st  

Mer än 1000 personer Minst 4 st  

Om tältet är upphöjt (har fler våningar) ska utrymning ske via trappor på utsidan.  

Gångavstånd till utrymningsväg ska inte överstiga 30 m. Om alkoholservering sker i mer än 
ringa omfattning i ett tält avsett för fler än 150 personer får inte gångavståndet överstiga 15 m 
(Vk 2C). 

Normalt ska tält som är anpassade för fler än 150 personer vara utrustade med 
utrymningslarm. Om tältet är bemannat räcker det med manuell aktivering. Utan bemanning 
ska larmet kunna aktiveras automatiskt via ett detektionssystem.  

Utrymningsvägarna ska vara uppmärkta på ett sådant sett att utrymningen inte försvåras eller 
fördröjs p.g.a. svårigheten att orientera sig. Belysta utrymningsskyltar, som t.ex. den i Figur 1, 
ska finnas i anslutning till utrymningsvägarna. Skyltarna ska vara försedda med nödström för 
minst 60 minuters funktionstid.  

 

 
Figur 1. Exempel på utrymningsskylt. 
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Nödbelysning bör vara installerat vid högre personantal än 150 personer. Styrkan ska vara på 
minst 1 lux på den sämst belägna golvytan under minst 60 minuter. 

En utrymningsplan behövs endast om tältet är anpassat för mer än 400 personer, eller om 
tältet består av flera våningsplan. 

Släckutrustning  
En handbrandsläckare ska gå att nå inom 25 meters avstånd inne i tältet och 
räddningstjänstens rekommendation är att använda pulverbrandsläckare. I kök och vid 
mixerbord kan med fördel en kolsyresläckare vara placerad, samt brandfilt i kök. Alla 
brandsläckare ska vara uppmärkta med skyltar. 

Elektrisk utrustning 
Elektrisk utrustning ska vara placerad på ett sådant sätt att de minimerar risken för 
brandspridning och uppkomst av brand. Elektriska anläggningar ska vara godkända enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande och skötsel av elektriska 
starkströmsanläggningar. 

Insatsplanering 
För att underlätta insatser för räddningstjänst, polis och ambulans vid stora evenemang kan en 
insatsplan tas fram.  
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