Räddningstjänsten Dala Mitt informerar:

Brännbart material i trapphus!
Vi har haft ett antal anlagda bränder i trapphus där bland annat barnvagnar har förvarats. En
brand i en barnvagn fyller snabbt trapphuset med tjock, giftig rök och slår bland annat ut
trapphuset som utrymningsväg.
I slutet av maj 2006 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte överpröva Länsrättens
dom i en tvist mellan en bostadsrättsförening och Stockholms Brandförsvar. Tvisten gällde
huruvida det ur brandskyddssynpunkt är tillåtet att förvara barnvagnar i trapphus eller inte.
Länsrätten dömde enligt Brandförsvarets linje – att det inte är tillåtet!
Det är alltså inte tillåtet att ha barnvagnar i trapphus av två anledningar:
 Brännbart material tillförs i trapphuset.
 Utrymningen och räddningspersonalens insats
försvåras genom att föremål blockerar trapphuset.
Det är viktigt att hålla trapphus rena från allt
brännbart material, även t.ex. kartonger, tidningar
och reklamblad.

Räddningstjänsten Dala Mitt rekommenderar följande för att minska risken för brand:
 Se till att barnvagnar och andra brännbara föremål inte förvaras i trapphus. Om det
finns ändamålsenliga förråd så ska dessa i första hand användas. Om förvaring av
någon anledning måste ske i trapphus ska insatsen på barnvagnen tas loss från
underredet och förvaras på annan plats. Förvaringen av underreden får inte försvåra
utrymning eller räddningspersonalens insats. Fastighetsägaren kan däremot ha regler
som innebär nolltolerans mot all form av förvaring.


Om ni har så kallade fastighetsboxar (alla brevlådor samlade i en stor box på
bottenplan) i era trapphus – se då till att det inte byggs upp en hög av oönskade
reklamblad och annat i anslutning till brevlådorna. Det finns fastighetsboxar med
sluttande tak och infällt sorteringsbord som gör att det inte finns några ytor att lägga
reklamblad på, vilket är bra.

Lag 2003:778 skydd mot olyckor ställer krav både på den som äger fastigheten och på den som använder den.
I Falun, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner ligger tillsynsansvaret för lagens upprätthållande på
räddningstjänsten Dala Mitt. Kontakta oss gärna om du har frågor:
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