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MIDLERTIDIG OVERNATNING
Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række
arrangementer, hvor man blandt andet anvender bygninger og lokaler til formal, som de oprindeligt
ikke er beregnet til. Til tider er der ogsa overnatninger i forbindelse med visse arrangementer.
Overnatninger i lokaler og bygninger, der ikke er godkendt som hoteller og lignende, kaldes
”midlertidig overnatning”.
Alle foreninger, virksomheder eller offentlige institutioner, der ønsker at anvende bygninger eller
lokaler til overnatning, og som der ikke pa forhand er godkendt til overnatning, har pligt til at
anmelde om dette til Nordsjællands Brandvæsen. Man er i den forbindelse omfattet af
Driftsmæssige forskrifter nar der skal overnatte flere end 10 personer.

Eksempler på ”midlertidig overnatning”:
· Spejder-/sportsforeninger mv., der anvender skoler, haller, foreningslokaler til overnatning
· Børn der overnatter i en børnehave
· Lejerskoler, virksomhedsarrangementer
foreningslokaler eller hos virksomheder
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Reglerne om brandforebyggelse i forbindelse med ”midlertidig overnatning” er lavet for at sikre, at
personer, der deltager i arrangementer med overnatning, kan nyde godt af samme sikkerhed som
gæster pa hoteller, vandrehjem og lignende.

Særlige forhold gældende ved ”midlertidig overnatning”:
· Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v. kan anvendes til ”midlertidig overnatning
i indtil 5 døgn efter anmeldelse til Nordsjælland Brandvæsen i hvert enkelt tilfælde, nar
bestemmelserne i kapitel 1-11 i de Driftsmæssige forskrifter (DF) overholdes.
· Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige
udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeres i eller
umiddelbart ved lokalets modstaende ender.
· Fra adgangsdør til lokaler pa højst 75 m2 skal der være flugtveje i to modstaende retninger
med en afstand af højst 25 meter til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til
trapperum). Underkant af redningsabningerne i sadanne lokaler ma ikke være beliggende
mere end 2 meter over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med
redningsabninger, der efter Nordsjællands Brandvæsens vurderinger er egnet til
personredning, idet der for hver pabegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes een sadan
redningsabning.
· I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes en 9 l. trykvandslukker
efter Nordsjællands Brandvæsens nærmere bestemmelse. Ved el-tavler placeres tillige en
5 kg. CO2 handildslukker.
· Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.
· Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.
· Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt
af Nordsjællands Brandvæsen, saledes at det sikres, at de fornødne friarealer til
flugtvejsdøre og redningsabninger ikke spærres af sovepladser, inventar, baggage m.m.

2

· I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast,
vagen vagt, som skal foretage runderinger efter Nordsjælland Brandvæsens nærmere
bestemmelse. I andre tilfælde kan Nordsjælland Brandvæsen kræve en vagtordning
etableret, safremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.
· Brand- og evakueringsinstruks udarbejdes. Se udkast pa side 6.
Pa Nordsjælland Brandvæsens hjemmesiden www.nsbv.dk under BORGER/Midlertidig
overnatning skal man anmelde online for midlertidig overnatning. Anmeldelsen skal Nordsjælland
Brandvæsen have modtager i passende tid inden overnatningen finder sted.

BELÆGNINGSPLAN
Nedenstaende tegning er en hjælpetegning til udregning af personantallet i lokalet.
De viste madrasser er 90 x 210 cm., med 50 cm bagageplads ved den ene kortside.
Plads til bagage kan ogsa placeres ved siden af madrasserne, 30 cm til hver sengeplads er passende.
Flugtvejsarealerne er markeret med grøn skravering. Bredden pa flugtvejsarealerne skal være 1
cm. pr. person, der skal passere det pagældende gangareal, dog min. 130 cm.
Bagage mv. ma ikke placeres i flugtvejene.

Hjælpetegning til udregning af personantallet i lokalet
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Den næste tegning er et eksempel pa den belægningsplan der skal indsendes til godkendelse hos
brandvæsenet. Belægningsplanen skal som minimum indeholde følgende:
· Flugtvejsarealerne skal vises pa tegningen.
· Flugtvejsbredder og frie dørbredder paføres tegningen.
· Personantallet skal angives som vist i belægningsfelterne.
· Placering af brandslukningsmateriel
· Tegningen skal være malfast.
· Symboler og symbolforklaring paføres tegningen
· Eventuelt inventar (bord, stole, reoler mv.) vises i den rette form, størrelse og placering.
Tegningen, teksten og symbolerne pa planen udføres tydeligt, letlæseligt og forstaeligt og med de
farver som fremgar af signaturforklaringen.
Der kan med fordel laves en plantegning hvor man kan se lokalets placering i bygningen, med
indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel.

Belægningsplan
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VEJLEDNING TIL DEN ANSVARLIGE
Tjekliste inden midlertidig overnatning:
· Er lokalerne tilpasset for midlertidig overnatning som angivet i denne vejledning?
· Er der ansøgt om midlertidig overnatning ved Nordsjællands brandvæsen?
· Findes der fungerende røgalarmer?
· Er flugtvejene ulaste hele vejen indtil det fri?
· Er der flugtvejsskilte sa man kan finde vej til det fri?
· Er de lokaler der ikke skal bruges aflaste for de overnattende?
· Er der slukningsudstyr?
Briefing:
Briefing skal afholdes med samtlige der kommer til at bruge lokalerne.

Briefingen kan have følgende punkter:
· Flugtveje og samlingsplads
· Brand- og evakueringsinstruksens indhold
· Røg og brandalarmer
· Hvordan de skal agere ved brandalarm. Her kan det med fordel udarbejdes action cards
(se næste side i denne vejledning)
· Slukningsudstyr
· Ordensregler
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Brand- og evakueringsinstruks for:
XXXXXXXXX
Alarmering:
Alarmer brandvæsenet på 1 1 2.
Ved behov for ambulance alarmeres via 1 1 2
Ved alarmering via 1 1 2 oplys:
 HVOR: Navn og adresse: XXXXX Valid adresse XXXXX
 HVAD: Hvad er der sket. Brand? Tilskadekomst?
 HVOR MANGE: Antal tilskadekomne
 TELEFONNUMMER

Varsling af personer:
Sørg for at alt personale bliver opmærksomme på situationen
ved opråb. Antag IKKE at alle selv er klar over situationen. Husk
alle etager og afsides liggende ”kroge”.

Evakuering:
Sørg for at alle børn flyttes fra områder, hvor der er eller kan opstå
fare for ild eller røg. Den leder der har ansvaret for gruppen fører
børnene til nærmeste flugtvej, sørg for at lukke døren til alle
lokaler, når disse er forladt. HUSK Navnelister. Alle samles på
XXXXXXXXXX. Hold ”mandtal” og meddel til lederen om alle er
kommet ud. Ingen må forlade samlingspladsen før lederen giver
tilladelse.

Brandslukning:
Bekæmp ilden med slukningsmidlerne om muligt. Hvis der er for
meget ild/røg til at iværksætte slukning så luk døre ind til lokalet
og forlad området.

Særlige forhold:
Stop ventilationsanlæg hvis muligt.

Tag imod:
Sørg for at der tages imod brandvæsenet. Orientér om situationen
og vis vej.
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Kontaktoplysninger
Flere oplysninger om belægningsplaner kan indhentes ved henvendelse til:
Nordsjællands Brandvæsen
Forebyggelse og Planlægning
Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal
45 80 33 55
forebyggelse@nsbv.dk
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