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PM 17 BRANDSYN KYRKOR 
 
 
1. Allmänt Tillsynsfrist bör vara fyra år. 
 
 Prövning gällande förändring av 
 kyrkbyggnader görs av 
 riksantikvarieämbetet. 
 
 Länsmuseet svarar för uppföljnig av 
 beslutande åtgärder. 
 

För varje kyrka bör finnas en 
brandskyddsanavarig  som gör tillsyn så 
ofta som det behövs för att 
brandsäkerheten och övrig säkerhet ska 
vara tillfredsställande. 

 
 En restvärdesplan bör finnas för 
 kyrkor som förvarar skatter av 
 riksintresse. 
 
 Förvaring av skatter bör vara i 
 särskilt avskiljda rum och inte ligga 
 framme då ingen verksamhet 
 förekommer i kyrkan. 
 
2. Sektioneringsåtgärder Kyrkvindar bör sektioneras i lägst 
 brandteknisk klass EI 30.  
 
 Varje vindsektion bör vara tillgänglig 
 för släckning från minst två håll. 
 
 Vinden bör också förses med 
 takluckor så att rökgasventilation 
 möjliggörs. 
 
 Samlingssalen ska utföras som egen  
 brandcell. 
 



3.Utrymning Utrymningsvägar från 
 samlingssalen ska ha en erforderlig 
 fri bredd av 1,2 meter. 
 

Antal utrymningsvägar från 
samlingssalen ska vara två stycken  om 
salen är avsedd för 150-600 personer 
annars tre eller flera. 

 
 Läktare i samlingssalen ska ha tillgång 

till två av varandra  oberoende 
utrymningsvägar. 

 
 För läktare avsedda för fler än 150 
 personer ska alla utgångar leda 
 antingen direkt till det fria eller till 
 utrymningsväg. 
 
 För färre personantal på läktaren än 
 75 personer och om ett automatiskt 
 brandlarm är kopplat till 
 utrymningslarmet behöver ingen av 
 utgångarna från läktaren leda till 
 utrymningsväg eller direkt till det fria. 
 

För läktare för ett mindre antal personer 
kan det räcka med att ena vägen ner 
utgörs av en stege ner till samlingssalen. 

 
 Utrymningsvägar ska vara synliga för de 

om vistas i lokalen. 
 

Nödbelysning ska finnas i samlingssalen 
så att personer som  vistas där ska kunna 
hitta ut vid ett eventuellt strömavbrott. 

 
 Utrymningslarm ska finnas i alla 
 samlingslokaler. Det är lämpligt om 
 larmet ger ett talat 
 utrymningsmeddelande.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Automatiskt brandlarm  Kulturhistoriskt värdefulla kyrkor 

 skyddas lämpligen med automatiskt 
brandlarm. Hänsyn måste dock tas till 
inom vilken tid räddningstjänsten kan 



påbörja sin insats. I vissa fall kanske det 
till och med är lämpligt att koppla larmet 
till kyrkovaktmästaren som ofta bor i 
närheten av kyrkan och snabbt kan 
kontrollera om brand eller själv släcka 
mindre bränder. 

 
5. Släcksystem Brandsläckare ska finnas och vara 
 strategiskt utplacerade. 
 

Stigarledning med anslutna 
sprinklersystem bör finnas kopplade till 
kyrkans vindar och torn. 

 
Anslutning för räddningstjänstens 
motorspruta bör finnas vid entren  eller 
annan lämplig plats där brandfordon kan 
komma till. 

 
6. Brandvägar Brandvägar ska finnas med minst fyra    

meter bredd. Vägbanan ska vara 
hårdgjord för att tunga fordon ska kunna 
körapå den. 

7. Orgel  Orgelfläktmotor bör ha dammsäkert 
 utförande. kontaktorer och  motorskydd 
bör vara luftisolerade ej oljeisolerade. 
Orgelmotorn bör också förses med timer. 

 
8. Elanläggningen  Elrevisionsbesiktning bör göras minst 

vart tredje år. 
 
9. Åskskydd Åskskydd bör finnas och bör också  ses 

över kontinuerligt av behörig 
 person. 

 
Den vanligaste orsaken till kyrkbränder är pyromandåd därför är det viktigt att kyrkan förses 
med tjuvlarm och görs så inbrottssäker som möjligt. 
Elfel, åsknedslag, öppen låga eller annan värmekälla tex. elelement är andra vanligen 
förekommande orsaker till eldsvådor i kyrkor. Det är därför viktigt att god ordning hålls i 
lokalerna och att någon så ofta som möjligt gör kontroll av lokalerna. 
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