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KALMAR BRANDKÅR

PM
Placering av containrar

Reg. Nr:
003
Upprättat:

Reviderat:

2015-01-22/MA
Godkänt:

2015-01-26/KD
Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även
förtydliga brandkårens syn på specifika områden.
Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta PM.

Containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för anlagda bränder inom Kalmar brandkårs
geografiska område. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för
brandspridning till byggnaderna. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerheten samt brandkårens framkomlighet.
Allmänt
Det finns idag både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på
vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. Med öppen container avses containrar
som helt saknar lock eller har lock utförda i brännbart material. Med täckt container avses containrar
som är utförda helt i obrännbart material samt är försedda med lås eller annan anordning som
förhindrar tillträde för obehöriga. Om de har lock som inte är försedda med lås eller dylikt anses de
vara öppna.
Placering
Containrar skall oavsett typ placeras på sådant sätt att brandkårens framkomlighet inte begränsas vid
en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Observera att försäkringsbolag
kan ha kompletterande krav avseende placeringen.
Öppen container
Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande
tak (exempelvis tak över lastbryggor).
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Täckt container
För täckta containrar finns ej några krav på avstånd.
Öppna samt täckta med öppna luckor kan under dagtid placeras på samma sätt som täckta under
förutsättning att de är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut skall luckorna stängas (om öppen
container, flyttas eller tömmas på brännbart material).
Avsteg
Om man kan visa att risk för brandspridning ej förekommer eller att avstånd enligt ovan kan minskas,
får avsteg göras. Öppen container kan till exempel placeras intill obrännbar fasad såvida byggnaden i
övrigt är utformad så att brandspridning via fönster, takfot, ventilationsintag eller dylikt inte kan ske.
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