Flerbilsgarage
För ett flerbilsgarage gäller vissa
speciella regler för brandskyddet. Du
som har ett flerbilsgarage bör känna
till följande om anläggningens
brandskydd:

• Det ska finnas minst två av varandra oberoende
utrymningsvägar från ett flerbilsgarage.
• Utrymningsvägarna ska ha slagdörrar. En
garageport utan gångdörr är inte en godkänd
utrymningsväg.
• Om garagets utrymningsvägar står i förbindelse med
andra lokaler måste det finnas en brandsluss
emellan. Med brandsluss menas ett brandtekniskt
parti som begränsas av två branddörrar som passeras
utan att båda dörrarna öppnas samtidigt. Dörrarna
ska vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 60 och
vara försedda med var sin dörrstängare.
• Garaget ska vara brandtekniskt avskilt från
omgivande brandceller i lägst brandteknisk
klass EI 60.

• Brandsluss får ersättas med luftsluss om garaget är
sprinklat. Med luftsluss menas en EI 60 dörr och en
dörr som motsvarar den vägg som dörren kommer
att sitta i (Det kan vara en oklassad vägg). Båda
dörrarna ska ha var sin dörrstängare.
• Garagets utrymningsvägar och vägen dit ska
markeras med belysta, eller genomlysta, nödströmsförsörjda, gröna utrymningsmarkeringar.
• Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters
mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt
utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
• Kontroll av de brandtekniska installationerna ska
ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
• Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör
dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast
övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå
ett skäligt brandskydd för en anläggning.
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• Garaget ska ha luckor eller fläktar för brandgasventilering. Dörrar direkt till det fria kan användas
för brandgasventilation. För garage som inte
är djupare än 40 meter från garageporten är det
tillåtet att ha porten som enda öppning för
brandgasventilation.

