Industrihotell
För ett industrihotell gäller vissa
speciella regler för brandskyddet.
Du som driver ett industrihotell bör
känna till följande om anläggningens
brandskydd:

• Olika företag som har likartad verksamhet
kan däremot ingå i samma brandcell. Exakt
hur brandcellsindelningen ser ut framgår av
bygglovhandlingarna. Om anläggningen är
sprinklad kan andra förutsättningar gälla, se
bygglovshandlingarna.
• Utrymningsvägar inom byggnaden, exempelvis
trapphus, korridorer och liknande ska också
vara utförda som egna brandceller.
• Brandskyddet ska inte påverkas av att det finns
öppningar i brandcellsgränserna, till exempel
dörröppningar och hål för ventilation och
elkablar. Det kan innebära att dörrarna är
brandklassade och att det finns brandspjäll eller
isolering för ventilationskanaler och brandtätningar
i kabelgenomföringar.
• Samtliga dörrar till utrymningsvägar ska alltid
vara lätta att öppna. Om du behöver att låsa en
dörr till en utrymningsväg när anläggningen är
stängd ska låset vara kopplat till någon väsentlig funktion för din verksamhet som till exempel
belysningen. Då glömmer du inte bort att låsa
upp dörren innan du ska öppna eftersom du inte
kan använda lokalerna utan belysning.

• Tänk på att om en utrymningsväg från ett företag
passerar över ett annat företag, får den passagen
inte låsas även om man har olika öppettider.
• I utrymningsvägarna får inget hindrande eller
löst brännbart material förvaras.
• Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters
mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt
utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt
för både kunder och personal.
• Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå
i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
• Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör
dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.
• Om du hanterar brandfarliga varor som överstiger
vissa gränser ska du ha tillstånd för detta. Du söker
tillstånd via din kommun eller via brandförsvaret
beroende på i vilken kommun du har din verksamhet.
Läs mer på www.sbff.se för vad som gäller i din
kommun. Tillståndsbeviset ska du kunna visa upp.

Denna information beskriver endast
övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå
ett skäligt brandskydd för en anläggning.
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• Olika verksamheter inom anläggningen som till
exempel tillverknings- och bearbetningshallar,
lager, personalutrymmen, kontor och gemensamhetsutrymmen ska vara indelade i olika brandceller.

