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Råd och anvisning
Brandskydd i anslutning till uteserveringar
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Inledning
Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en
uteservering måste dock ha några saker i åtanke så att uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten
Syd att utföra vårt arbete med att rädda människor och byggnader vid en brand.
Genom denna Råd och anvisning vill räddningstjänsten skapa ett underlag för innehavare av uteserveringar att
skapa trevliga uteserveringar som även gör att det planerade brandskyddet bibehålls.
Innan du som verksamhetsinnehavare iordningställer en uteservering måste du kontakta olika inblandade
parter för att få de tillstånd som krävs. Följande kontakter rekommenderas:
 Den avdelning på kommunen som medger tillstånd för uteserveringar, oftast Gatukontor eller
motsvarande.
 Markägaren
 Fastighetsägaren till den byggnad där du bedriver din verksamhet
 Polisen
 Miljöförvaltningen
 Tillståndsenheten på kommunen, om alkohol ska serveras.
 Räddningstjänsten Syd, endast i de fall då ni kommer att hantera brandfarlig vara

Avgränsning
Dokumentet syftar endast till att ge dig som verksamhetsinnehavare råd för hur du kan planera och bygga upp
din uteservering utan att påverka brandskyddet i kringliggande fastigheter. För mer information angående
utformning och övriga regler hänvisas i första hand till kommunen och Polisen.

Beslutsprocess
Dokumentet är beslutat av Mats Streer, processägare för huvudprocess Reducera risk. Inför beslut har
dokumentet samråtts med Räddningstjänsten Syds ledning. Remissyttrande har inhämtats från Polisen samt
ansvariga förvaltningar i Malmö, Lund, Eslöv, Kävlinge och Burlöv.

Utrymning från restaurangen
Om det börjar brinna inne i restaurangen får uteserveringen inte vara
ett hinder för de utrymmande gästerna. Öppningen i uteserveringens
inhägnad måste vara minst lika bred som dörren mellan restaurangen
och uteserveringen. Stolar, bord eller andra saker får inte vara i vägen
för de som ska passera uteserveringen vid en utrymning.
Uteserveringen bör inte vara helt och hållet inhägnad utan det bör
finnas möjligheter att sätta sig i säkerhet för de som vistas på
uteserveringen.
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Utrymning från bostäder/kontor
Om en uteservering ska placeras nära fasaden till en byggnad som har flera våningsplan måste vi på
räddningstjänsten i de allra flesta fall kunna ställa upp våra stegar utan att de hindras av uteserveringen. En hel
del byggnader i stadsmiljö är planerade för att utrymmas med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Det
kan exempelvis vara lägenheter eller mindre kontor som endast har tillgång till ett trapphus. Kontrollera med
fastighetsägaren om det finns bostäder eller lokaler i byggnaden som ska utrymmas via fönster och
räddningstjänstens stegutrustning.

Inga bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens stegutrustning

I detta fall krävs ingen direkt tillgång till byggnaden via höjdfordon eller bärbar stege vilket innebär att
uteserveringen kan utformas fritt med avseende på räddningstjänstens åtkomlighet.

Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens höjdfordon
Detta sätt att utrymma är det som Räddningstjänsten Syd rekommenderar då det är betydligt snabbare och
säkrare än att utrymma via bärbar stege.
I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa vårt höjdfordon i nära anslutning till fasaden.
Uteserveringen får då maximalt sträcka sig nio meter ut från fasaden och utanför serveringen måste det finnas
minst ett fem meter brett utrymme som höjdfordonet kan ställas upp på.

Ett alternativ kan i vissa fall vara att ha en fem meter bred räddningsväg i direkt anslutning till fasaden och
istället låta uteserveringen ligga utanför räddningsvägen. Om denna lösning kombineras med alkoholservering
ställs särskilda krav enligt alkohollagen, kontakta kommunens enhet som hanterar alkoholtillstånd.
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Mer detaljerad information om vad som krävs då vi på räddningstjänsten ska hjälpa människor ut genom
fönster eller balkong finns i vår Råd och anvisning, utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd som finns
på www.rsyd.se.

Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens bärbara stege
Vissa bostäder och lokaler kan inte nås med höjdfordon och då kan istället en bärbar stege nyttjas för
utrymning. Detta kan exempelvis vara fallet vid gårdar eller andra utrymmen dit höjdfordonet inte går att köra
in. Observera att den bärbara stegen normalt når till utrymmen upp till fjärde våningen beroende på
våningshöjder. För mer information kring detta hänvisas till Råd och anvisning, utrymning med hjälp av
Räddningstjänsten Syd som finns på www.rsyd.se.
I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa upp vår bärbara stege direkt mot fasaden vilket ställer
krav på att bord, stolar och andra saker måste gå att flytta snabbt. Inredningen får alltså inte sitta fast i marken
eller vara allt för tung. Det är vidare olämpligt att ha markiser eller andra takliknande konstruktioner över
uteserveringen. Mindre parasoll som enkelt går att flytta kan dock finnas på uteserveringen.
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Installationer i mark
Vid våra insatser kan vi behöva använda oss av olika installationer som ligger under mark eller längs husets
fasad. Detta kan exempelvis vara brandposter, rökluckor, elektriska kopplingsskåp och avstängningsventiler
för vatten och gas.
Det är viktigt att uteserveringen planeras på sådant sätt att dessa installationer inte blockeras eller döljs. Detta
blir särskilt viktigt i de fall uteserveringen förses med golv.

Uppvärmning
Räddningstjänsten syd rekommenderar att elektriska värmare används på uteserveringar. Vill ni istället
använda gasolvärmare på uteserveringen krävs det tillstånd om mer än 60 liter gas ska hanteras utomhus.
Tillstånd söks på www.rsyd.se. För mer information angående gasol i restaurangmiljö hänvisas till MSBs
informationsblad ”Gasol i restauranger” som finns att hämta på www.msb.se. Om ni istället väljer att installera
fasta värmare med naturgas från naturgasnätet krävs inget tillstånd.

