
RETNINGSLINJER VED OVERNATTING I BYGNINGER 

SØR-ODAL KOMMUNE 

 

Formål: 

Sikre at ekstraordinære tiltak blir gjennomført ved overnatting i 

bygninger som ikke er beregnet for dette bruksformålet.  

 

Virkeområde: 

Alle bygninger som ikke er i risikoklasse 4 eller 6  

(boliger og overnattingssteder) 

 

Melding: 

Melding skal sendes via eget skjema hos 110-innlandet. 

https://110-innlandet.no/overnatting/ 

 

Melding skal sendes minst 3 uker før overnattingen. Dette for å sikre at man har tid til 

gjennomføring av nødvendige tiltak. 

 

Krav til deteksjon og nattevakt  

Bygninger eller deler av bygning som skal brukes til overnatting skal ha deteksjon i form av 

brannalarmanlegg eller røykvarslere. 

 

Der det finnes brannalarmanlegg skal det være hvilende nattevakt som gjennomfører 

kontrollrunder hver 3. time i byggverket. Brannalarmsentralen skal kontrolleres for feil før 

overnatting finner sted. Dersom denne angir feil, må disse rettes før overnatting.    

 

Der det finnes røykvarslere skal det være våken nattevakt som gjennomfører kontrollrunder i 

byggverket minst 1 gang i timen. Rom for overnatting og tilhørende rømningsveier skal ha 

røykvarslere som funksjonstestes før overnatting finner sted. Dersom disse ikke fungerer, må 

de settes i stand eller erstattes før overnatting.    

 

Nattevakt skal ha mobiltelefon tilgjengelig og være over 18 år.  

Nattevakt skal ha liste på navn på de som overnatter og eventuell kontaktinformasjon til 

foresatte. Nattevakt skal lede evakueringen og raskt sørge for oversikt som kan meldes til 

brannvesenet.   

 

Krav til rom/bygning og rømningsveier: 

Det skal som hovedregel benyttes rom i første etasje til overnatting.  

Rømningsveier skal være ryddet før overnatting finner sted og gjennomgås av nattevakt.  

Det er ikke tillatt med lagring eller bruk av brannfarlig stoff i rom for overnatting 

Det er ikke tillatt med levende lys i rom som skal benyttes til overnatting.  

 

Merk at det er krav til minst 1 cm. per person i fri bredde i rømningsveier 

(dører, korridorer, trapper). Vær oppmerksom på at bredden på rømningsveier ved samtidig 

rømning fra flere rom kan begrense antallet som kan overnatte.  

 

Ved rømning via vindu: Det skal være minst 1 vindu tilgjengelig pr. 15 personer.  

Rømningsvindu skal være minst 0,5 m bred og 0,6 m høy. Videre skal summen av høyde og 

bredde på vinduet være minst 1,5 meter.  

 

Krav til instrukser og planer: 

Alle skal gjøres kjent med rømningsveier, branninstruks, forhåndsregler ved brann og 

oppmøteplass.  

https://110-innlandet.no/overnatting/

