Råd och anvisningar
Räddningsvägar och uppställningsplatser
Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av
tillämpliga lagar och regelverk som rör räddningsvägar och uppställningsplatser
(tillgängligheten för räddningstjänsten) enligt Boverkets byggregler, Boverkets
författningssamling och Lagen om Skydd mot olyckor.
Bakgrund
Till vissa byggnader krävs räddningsvägar för räddningstjänstens tillgänglighet. Avståndet
mellan räddningstjänstens fordon och angreppspunkten (vanligtvis entré eller uppställnings
plats för bärbarstege) får inte överstiga 50 meter. Räddningsväg behövs då det vanliga
gatunätet inte ger den åtkomlighet som räddningstjänsten behöver för att kunna undsätta
människor och rädda byggnader. Då det blir mer och mer vanligt att hyres- och
bostadsrättsföreningar hägnar in byggnader och innergårdar uppstår ett problem då det gäller
räddningstjänstens åtkomlighet.
Räddningsvägar
Räddningsvägar ska uppfylla följande krav:
• Minst 4,0 meter fri höjd
• Minst 3,0 meter körbanebredd
• Hårdgjord yta som klarar 100 kN axeltryck
• Maximalt 8 % längslutning
• Maximalt 2 % tvärfall
• Minst 50 meter vertikalradie och minst 7 meter innerradie
• Utmärkning med skylt ”Räddningsväg”
Räddningsvägar ska underhållas av fastighetsägaren. Det innefattar t.ex. utmärkning,
snöröjning och trädbeskärning. Om direkt tillträde till en byggnad hindras av en låst grind ska
denna märkas ut med skylten ”Räddningsväg”. I direkt anslutning ska det sedan finnas ett
överföringslås eller nyckelskåp som räddningstjänsten kan använda. Låscylindern ska passa
räddningstjänstens så kallade ”automatlarmsnyckel”.
Uppställningsplatser
För att räddningstjänsten ska kunna undsätta personer krävs ibland att höjdfordon kan ställas
upp i direkt anslutning till en byggnad. Om det inte är möjligt med hjälp av gatunätet ska en
uppställningsplats finnas enligt följande krav:
• Minst 5 meter bred och 12 meter lång
• Maximalt 8,5 % lutning i någon riktning
• Uppställningsplatsen ska anläggas högst 9 meter från fasaden
• Marken ska klara ett axeltryck på minst 100 kN
• Utmärkning med skylt ”Uppställningsplats för höjdfordon”
Uppställningsplatsen ska underhållas på samma sätt som räddningsvägar.
Syftet med råd och anvisningar är att öka förutsättningarna för likartade bedömningar inom räddningstjänsten i olika frågor. Detta sker
genom att räddningstjänsten tar ställning i vissa frågor, dokumenterar dessa så att de enkelt kan offentliggöras och att de är enkla att
tillämpa. Råd och anvisningar fråntar ingen ansvaret att göra bedömningar i varje enskilt fall. Beroende på omständigheter i det enskilda
fallet kan därför avvikelser från råd och anvisningar förekomma. Har du frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten på
info@rtog.se eller 010-480 41 09.

