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Utrymning från lokal för maximalt 30 eller 50 personer 
Denna vägledning sammanfattar grundläggande krav på utrymningssäkerhet i publika, mindre 

lokaler, exempelvis pizzerior, mindre butiker eller andra små publika lokaler. Vid 

bygglovspliktig ny- eller ombyggnad ska brandskyddet finnas dokumenterat i helhet.  

Det ska finnas tillgång till två utrymningsvägar 

En lokal ska ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. För att utrymningsvägar ska 

vara oberoende, måste avståndet mellan dem vara minst 5 meter och de får inte leda till eller 

passera en och samma plats. Det får vara högst 30 meter till närmsta utrymningsväg. Den 

sträcka som man måste gå innan man kan välja att gå mot den ena eller den andra 

utrymningsvägen räknas dubbelt. 

Om lokalen omfattar flera våningsplan, ska det finnas minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar på varje våningsplan. Även entresol räknas i vissa fall som våningsplan. En av 

utrymningsvägarna på varje våningsplan måste leda till ett trapphus i annan brandcell eller 

direkt till det fria, exempelvis till en utvändig trappa.  

Fönster får aldrig användas som utrymningsväg. 

I vissa fall räcker det med en enda utrymningsväg 

I vissa fall kan en enda utrymningsväg vara tillräckligt säker. En lokal får ha en enda 

utrymningsväg om alla fem följande punkter är uppfyllda: 

 Verksamheten bedrivs enbart i markplan. 

 Utrymningsvägen leder direkt ut till en säker plats i det fria, alltså gata, torg eller annan 

öppen plats som man utan hinder kan ta sig vidare från. 

 Från alla platser i lokalen är det maximalt 15 meter till utrymningsvägen. Detta gäller 

även från utrymmen där enbart personal vistas. 

 Det kan och får aldrig finnas mer än 30 personer i lokalen samtidigt, personal inräknat. 

 Den publika delen av lokalen består av ett enda rum som är lätt att överblicka och 

varifrån utrymningsvägen är synlig. 

Det ska vara lätt att ta sig fram till och i utrymningsvägar 

Vägen fram till utrymningsvägen ska vara minst 0,90 meter bred och minst 2,0 meter hög. Bord, 

stolar eller andra möbler eller föremål får inte placeras så att de kan försvåra en utrymning. 

Dörröppning i utrymningsväg ska vara minst 0,80 meter bred och minst 2,0 meter hög. 

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna 

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna och får aldrig vara låsta från insidan när någon 

vistas i lokalen. En utrymningsväg får öppnas med vred om det även finns ett handtag.  

I lokaler för fler än 30 personer ska utrymningsvägarna öppnas utåt i utrymningsriktningen.  

Det ska finnas utrymningsskyltar som visar vägen ut 

Utrymningsvägarna ska ha utrymningsskyltar med belysning och batteri-backup. Lokaler med 

stort dagljusinsläpp och som enbart har verksamhet under dygnets ljusa tid kan ha efterlysande 

utrymningsskyltar. Skylt behövs inte om lokal får ha en enda utrymningsväg enligt ovan. 


