Råd och anvisningar
Mopeder och motorcyklar i cykelförråd
Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av
tillämpliga lagar och regelverk som rör mopeder och motorcyklar i cykelförråd i
flerbostadshus.
I flerbostadshus finns ofta särskilda utrymmen för förvaring av cyklar, barnvagnar eller dylikt.
Dessa ska normalt vara byggda som en egen brandcell för att brand och rök inte ska kunna
spridas ut i källargångar och trapphus, förutsatt att förrådet är inrymt i flerbostadshuset. Är
förrådet inte en egen brandcell är det inte alltid lämpligt att förvara brännbart material i större
omfattning i sådana förråd. Risken är då att branden kan sprida sig till andra utrymmen i
byggnaden, exempelvis trapphuset eller förråd.
Räddningstjänsten Östra Götaland anser att cykelförråd kan användas för förvaring av cyklar
och barnvagnar. Mopeder, motorcyklar och dylikt får också förvaras i cykelförråd under
förutsättning att följande punkter är uppfyllda:
1. Fastighetsägaren tillåter att mopeder, motorcyklar mm förvaras i cykelförråd.
2. Cykelförrådet är brandtekniskt avskilt från utrymmen som innehåller brännbart
material och trapphus.
3. Cykelförrådet kan nås via dörr från det fria, så att trapphuset inte måste passeras för att
komma till och från cykelförrådet.
4. Maximalt tre mopeder/motorcyklar får förvaras samtidigt i cykelförrådet.
5. Volymen på bensintankarna inte överstiger 25 liter vardera.

Ovanstående gäller om cykelförrådet är inrymt i ett flerbostadshus. Om cykelförrådet är i en
separat byggnad eller sammanbyggt med ett garage gäller inte ovanstående regler.

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.

