
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SKOLER, 
FORSAMLINGSLOKALER ELLER LIGNENDE TIL 

OVERNATTING

Arrangement i byggverk som normalt ikke benyttes til slikt formål skal meldes til brannvesenet i kommunen 
(Brann- og eksplosjonsvernloven § 7).

• Overnatting skal i hovedsak foregå i første etasje. Andre etasje kan aksepteres når bygningen 
har heldekkende brannalarmanlegg og det er tilfredsstillende rømningsveier. 

• Dersom det ikke er installert automatisk brannalarmanlegg må det monteres røykvarsler i 
overnattingsrom og rømningsvei.

• Alle dører til og i rømningsvei må kunne åpnes uten bruk av nøkkel.

• Det skal være minimum 2 vakter som er kjent med skolens/forsamlingslokalets 
varslingssystem, rømningsveier, brannslokkingsutstyr og bruk av dette, samt hvordan 
brannvesenet varsles (telefon 110). Dersom overnattingen gjelder for mer enn 30 personer må 
vaktene være våkende. Dersom det er mange personer som skal overnatte (mer enn 50), må det 
være flere enn 2 vakter.

• Det skal være tilgang til telefon så lenge overnattingen foregår.

• Deltakerne informeres om når og hvordan rømning skal foregå. Det henges opp oppslag som 
viser rømningsveier, slokkemidler og hvor du er.

• Dersom rømningsveiene ikke har ledelys må hvert rom utstyres med en god lommelykt.

• I rømningsveiene skal det ikke lagres eller plasseres ting som kan være til hinder for 
rømningen. Ved overnatting i klasserom, må klasserommet ryddes for pulter og stoler, og disse 
må plasseres i eget rom (NB! Ikke i rømningsvei!)

• Røyking og bruk av åpen ild (stearinlys etc.) forbys i rommet hvor overnattingen skjer, og i 
rømningsveier. Koking skal foregå på kjøkken.

• Brannvesenet skal ha skriftlig melding i god tid (minst 14 dager) før overnatting finner sted. 
Av meldingen skal det fremgå hvem som er ansvarlig kontaktperson, antall personer som 
overnatter, hvilke rom som skal benyttes samt tidsrommet. (Se vedlagt meldingsskjema).

• Brannvesenet kan etter søknad lempe på disse kravene dersom det gjøres andre 
kompenserende tiltak. Likeledes kan kravene skjerpes ved særlig store arrangementer.
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