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Anvisning om brandsäkerhet för baracker och 
barackkomplex på stora byggarbetsplatser 

I denna anvisning definieras de viktigaste brandsäkerhetsaspekterna vid placering av 
stora barackkomplex på byggarbetsplatsen. Denna anvisning träder i kraft omedelbart 
och upphäver de tidigare anvisningarna inom ämnesområdet.  

 

Begrepp och definitioner  

Primärsläckningsutrustning Utrustning som är avsedd för att släcka brandtillbud och 
tillgänglig för alla. 

Automatisk brandlarmanläggning Utrustning som upptäcker och automatiskt och 
omedelbart rapporterar en begynnande brand till nödcentralen.  

Brandvarnaranläggning Den utrustning som nämns i denna anvisning är tekniskt 
genomförd som brandlarm, men är inte ansluten till nödcentralen. Brandklockorna ska 
placeras som ett vanligt brandlarm.  

Rutt En lättframkomlig rutt från varje punkt på golvytan till utgången.  

Sektionerad utgång Ett sektionerat utrymme genom vilket man kan lämna byggnaden 
på ett säkert sätt.  

Brandbelastning Allt brännbart material i brännkammaren och den mängd 
värmeenergi som frigörs när materialet brinner helt.  

Brandsektion Ett utrymme inne i en byggnad från vilken brandspridning har förhindrats 
under en viss tid med avskiljande byggnadsdelar eller på annat effektivt sätt.  

Räddningsväg En körväg eller annan körförbindelse som gör det möjligt för 
räddningsfordon att komma tillräckligt nära byggnaden och släckvattenutloppen i 
händelse av brand eller annan nödsituation.  

Brandpost En underjordisk del av vattenledningsnätet i eller utanför gatuområdet 
avsedd för utvinning av släckvatten, från vilken en vertikal ledning 
(brandpostutrustning) krävs för att erhålla vatten. Kapacitet < 1 200 l/min 

Brandvattenstation En brandpost med ett eller flera stigarrör och kopplingar, 
dimensionerade för en stor vattenvolym, avsedd att användas av brandkåren. 
Kapacitet >1 200 l/min.  

Byggnadsbrandpost En brandpost installerad i byggnaden, skyddad från frysning, 
avsedd för brandkårens användning (ej för inledande släckning). 

  



 

 

Barackernas brandtekniska egenskaper 

En barack är en tillfällig konstruktion. Ofta kommer dock baracker att fungera under 
många år i sitt avsedda tillfälliga användningsändamål. Byggbestämmelser används i 
denna anvisning till tillämpliga delar. 

I princip behandlas baracker som brandklass P3-ekvivalenter i denna anvisning. I 
vissa fall kan det vara nödvändigt att bygga komplex upp till tre våningar. 

En separat, byggplatsspecifik brandsäkerhetsrapport/plan ska alltid utarbetas för 
sådana barackkomplex utöver den allmänna brandsäkerhetsplanen för byggplatsen. 

Placering i närheten av andra byggnader 

Syftet måste alltid vara att placera baracker minst åtta meter från andra byggnader i 
bruk. Om det finns byggnader i bruk i närheten av baracken ska följande avstånd tas 
om hand, även om en del av byggnaden fortfarande är under uppförande: 

1. Om avståndet mellan baracker och byggnaden är mellan fyra och åtta meter ska 
baracker sektioneras med en konstruktion av klass EI 30. 

2. Om barackens avstånd från byggnaden är mindre än fyra meter ska barackerna 
sektioneras i klass EI 60 i relation till byggnaden i bruk. Den sektionerande 
konstruktionen ska sträcka sig minst 5 meter över barackens tak. 

3. En alternativ metod för utförande är att utsträcka den sektionerande konstruktionen 
en meter över den högsta punkten i den skyddade byggnadens tak. Dessutom ska 
barackens tak vara sektionerat på ett avstånd av åtta meter. 

 

Käytössä oleva rakennus Byggnaden i bruk 

Työmaa Byggplats 

Toimisto Kontor 

EI-30 EI-30 
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Baracker på tre våningar eller total yta 400–2 000 m² 

På stora byggplatser kan storleken på barackerna vara mer än 400 m², och på smala 

byggnadsplatser kan det vara nödvändigt att placera baracker på tre våningar. Om 

antalet baracker som ska placeras på tre våningar är 12 eller fler, eller om en lägre 

enhets yta är större än 400 m², ska följande instruktioner följas: 

1. Samtliga rum i barackerna utrustas med brandvarnaranläggning, som 

tekniskt sett är som ett brandlarm, men är inte anslutet till nödcentralen. 

Brandklockorna ska placeras som ett vanligt brandlarm. 

2. Springorna mellan de olika våningar i barackerna ska tätas med en plåt 

så att lågan från fönstret inte antänder mellanutrymmet och 

mellanutrymmet inte är lättåtkomligt med antändningskällor såsom 

cigaretter, fyrverkerier eller ytterligare brandbelastningar. 

Baracker med total yta på mer än 2 000 m² 

Vid gruppering av baracker bör det noteras att baracker på 2 000 m² bör placeras med 

minst 8 meters mellanrum eller sektioneras i relation till varandra med en konstruktion 

av klass EI 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utrymningsarrangemang för baracker 

Det ska alltid finnas två oberoende utrymningsvägar från barackerna. Om våningen 

rymmer färre än 20 personer räcker det med en enda dörr på bottenvåningen och 

möjlighet att ge sig av genom ett fönster på minst 600 mm x 900 mm. Fönstret måste 

då vara försett med ett fast handtag.  

Om fönstret har galler måste gallerna snabbt och enkelt kunna tas bort från insidan 

utan användning av verktyg. På andra våningen är ovan nämnda fönsterarrangemang 

också tillåtet om avståndet mellan fönstrets nedre yta och markytan inte överstiger 3,5 

meter.  

Om antalet personer på våningen överstiger 20 ska två separata utrymningsvägar 

anordnas från varje våning. Utrymningsvägar ska anordnas så att inga ”säckar” på 

mer än 10 meter formas. Utrymningsvägar ska alltid vara skyltade och signalbelysta. 

Utrymningsvägarnas trappor ska vara av obrännbart material. 

 

 

Kuva: esimerkkipiirustus työmaaparakkien 
poistumisjärjestelyistä 

Bild: Exempelritning av utrymningsarrangemang 

för baracker 
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Primärsläckningsutrustning 

Primärsläckningsutrustning i baracker ska planeras enligt byggplatsens behov. 

Minimikravet är en handbrandsläckare på varje våning och en handbrandsläckare för 

varje påbörjade 300 m², dock så att avståndet mellan brandsläckarna inte överstiger 

30 meter.  

Minimieffektklassen för brandsläckare är 27A144BC. 

Brandkårens släckvatten för barackkomplex 

För barackkomplex på mer än 2 000 m² ska brandkåren ha i bruk släckvatten som kan 

anordnas vid en byggnadsbrandpost, brandpost, ovanjordsbrandpost eller 

brandvattenstation. Om brandposten används som släckvatten för en stor 

byggarbetsplats och släckvatten för ett barackkomplex ska släckvattenkapaciteten 

dimensioneras för att möta det högre vattenbehovet. 

Släckvattenarrangemang ska diskuteras i ett tillräckligt tidigt skede med 

räddningsmyndigheten och, vid behov, med det lokala vattenföretaget. 

 

 

Kuva: Palovesiasema Bild: Brandvattenstation 

 


