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GODA EXEMPEL

Fönsterutrymning befintliga
förskolor
Bakgrund
Denna referens avser att utgöra en vägledning vid tolkning av kraven på
utformningen av utrymningsvägar i befintliga förskolor. I samband med SBA-arbetet
har frågan om fönsterutrymning från en förskola är tillåten kommit upp.
Strategiska brandfrågor hanteras av SISAB:s säkerhetsstrateg. SISAB:s tolkning är
att det inte är tillåtet för nyproduktion av förskolor (d.v.s. inte godkänd lösning enligt
gällande byggregler). När det gäller hur regelverket ska tillämpas för befintliga
förskolor bör en mer nyanserad bedömning göras som tar hänsyn till skäligheten i
åtgärdandet av eventuella brister jämfört med hur de en gång i tiden fick utföras.

Historik
Fram till och med 2005 var fönsterutrymning en
acceptabel lösning för nyproduktion av förskolor
enligt Gatu- och fastighetskontorets
projekteringsanvisningar. Dessa anvisningar var
utarbetade i samråd med bl.a. Stockholms
brandförsvar och S:t Erik försäkringar.

Bedömning
Med hänsyn till att fönsterutrymning har varit en
accepterad lösning i Stockholms stad så är
SISAB:s bedömning att det oskäligt att åtgärda
dessa brister om de inte uppenbart medför en hög
risk för att barn kommer till skada. Vid till- och
ombyggnation av förskolor gäller BBR, d.v.s. ingen
fönsterutrymning accepteras.

Om SISAB:s Goda exempel
SISAB:s Goda exempel är en
serie dokument som lyfter fram
rekommenderade lösningar,
rutiner och arbetssätt.
I ett projekt är SISAB:s
projekteringsanvisningar
styrande och ska följas. SISAB:s
Goda exempel kan användas i
delar eller i sin helhet.
Projektavdelningens enhet för
Projektutveckling har det
samordnande ansvaret.
Om du har synpunkter, skriv
ett mail till
godaexempel@sisab.se.

Förslag till acceptabelt utförande befintliga förskolor
För en avdelning om högst 20 barn är det acceptabelt att den ena utrymningsvägen
utgörs av fönster under förutsättning att:



Den andra utrymningsvägen leder direkt till det fria (eller annan utrymningsväg
t.ex. korridor eller trapphus).
Fönstret är sidohängt.
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Fönstrets underkant är beläget maximalt 1,2 meter ovan marknivå utvändigt och
maximalt 1,2 meter över invändig golvnivå.
Fönstret har erforderliga dimensioner enligt BBR (höjd >0,6 m, bredd >0,5 m,
summa höjd + bredd >1,5 m.) samt är lätt öppningsbart utan nyckel eller verktyg.
Fönstret är skyltat som utrymningsväg med vägledande markering.
Rekommenderade gångavstånd till utrymningsväg klaras, max 30 meter i
förskolor.
Anordning för tidig upptäckt av brand finns installerad, t.ex. brand- och
utrymningslarm eller seriekopplade brandvarnare (mindre objekt).

I övriga fall bör en separat analytisk dimensionering göras som tar hänsyn till fler
faktorer som: Brandbelastning, ytskikt, organisation, barnens ålder m.m.
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