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Abstract 

 

Accommodations for persons with care needs are, and have been, a problem area with many and varied 
deficiencies in the technical fire protection, so this report will clarify the shortcomings which are the 
most common. It also aims to find out which rules and regulations that are applicable to those accom-
modations, both the current building regulations and the future building regulations, both issued by 
Boverket.  

As method for the data collection a case study of three accommodations was chosen, using the BSV-
vård. BSV-vård is a risk tool developed by experts to evaluate care facilities fire protection. BSV-vård is 
based on a number of components that are valued separately, with a value between 1 and 5 where 5 is 
best, which together forms a complete fire protection index for the entire accommodation. To get data 
to the case study interviews with each unit manager of the three accommodations was conducted, where 
unit managers had to answer questions taken from BSV-vård. The interviews formed the basis of the 
data that was entered in the BSV-care program, and which formed the component values. To get a 
higher validity in the study injunctions by Södertörn Fire Department were analyzed to see which short-
comings were the most common in accommodations in their area of supervision 

To achieve the aim of finding out which rules and regulations that concerns accommodations for per-
sons with care needs, a literature review of the Building Regulations were made to identify a number of 
rules that can be seen as specific to the accommodation for persons with care needs and in the current 
building legislation the following rules were identified:  
 

• The building should be classified in the Br1 or at least Br2, depending on the buildings floor number.  
• Evacuation routes  
             - Windows may not be used as an evacuation route.  

  - Stairwells Tr2 may not replace the requirement of two independent escape routes.  

  - Walking distance to and the evacuation route.  

• Emergency lighting shall be provided in escape routes.  

• Automatic fire alarm and evacuation alarm shall be provided to ensure an early detection of a fire.  
 

In the next building legislation identified rules for the building was that the building needs to be classi-
fied into classes Br1 or Br2 as well as in activity class 5B.  

Windows as an evacuation route is not a permissible and it is not permissible to apply complicated 
opening on doors to an escape route. Walking distance to and within the means of escape is limited. 
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The apartments must be designed as a fire cell without any demand on door closers. Emergency lighting 
shall be provided on escape routes and to automatic fire alarms, automatic extinguishing systems and 
emergency alarms shall be installed in special accommodation for persons with care needs. 

The components with a component values lower than 5 were analyzed and compared with BBR to 
identify the deficiencies that existed at the three special accommodations. Of the 14 components were 
identified deficiencies in eleven of them. Identified deficiencies identified are: 

• Separation between the day room and corridor is missing  
• The doors to the escape route is difficult to open, does not close satisfactory or that they are provided 
with complicated opening on doors that only opens automatically when fire alarm goes. 
• Automatic fire alarm has not been audit inspected. 
• Evacuation alarm is not designed in accordance with Boverket´s recommendations.  
• Emergency lighting is missing.  

In the analysis the upcoming construction legislation was compared with the existing in order to investi-
gate how future legislation will affect the fire protection of these 14 components.  

The conclusions that the report resulted in is that the deficiencies in the special accommodations for 
persons with care needs are many and varied, and that it is difficult to draw conclusions regarding their 
presence, even if some trends can be observed. One trend is that doors to an escape route more often is 
deficient than other components and doors may be one of the more common deficiencies in the special 
accommodation for persons with care needs.  
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Sammanfattning 

Särskilda boenden för personer med vårdbehov är och har varit ett problemområde med många och 
varierande brister i det tekniska brandskyddet, så denna rapport ämnar klargöra vilka brister som är de 
mest vanligt förekommande. Syftet är även att ta fram vilka regler och förordningar som gäller för dessa 
särskilda boenden, både enligt dagens byggregler och enligt de kommande byggreglerna utgivna av 
Boverket. 

Som metod för datainsamling valdes att göra en fallstudie av tre särskilda boenden med hjälp av pro-
grammet BSV-vård, ett riskverktyg framtaget av experter för att utvärdera vårdanläggningars brandskydd. 
Verktyget bygger på ett antal komponenter som värderas var för sig, med ett värde mellan 1 och 5 där 5 
är bäst, och som tillsammans bildar ett totalt brandskyddsindex för hela avdelningen eller boendet. För 
att få data till fallstudien genomfördes kvalitativa intervjuer med respektive enhetschef på de tre särskil-
da boendena, där enhetscheferna fick svara på frågor tagna ur BSV-vård. Intervjuerna låg sedan till 
grund för det data som matades in i BSV-vård, och som bildade komponentvärden. För att få en högre 
validitet i studien analyserades även förelägganden från Södertörns brandförsvar för att se vilka brister 
som var vanligt förekommande på särskilda boenden i deras tillsynsområde. 

För att uppnå syftet att utröna vilka regler och förordningar som gäller på särskilda boenden för perso-
ner med vårdbehov gjordes en litteraturstudie av Boverkets byggregler, för att kunna identifiera ett antal 
regler som kan ses som specifika för särskilda boenden för personer med vårdbehov och i den nu gällan-
de bygglagstiftningen identifierades följande regler:  

 Byggnaden ska klassas i Br1 eller lägst Br2, beroende på byggnadens våningsantal.  

 Utrymningsvägar 

- Trapphus Tr2 får inte ersätta kravet på två oberoende utrymningsvägar.  

- Fönster får inte utgöra en av utrymningsvägarna.  

- Gångavstånd i och till utrymningsväg är begränsat.  

 Nödbelysning ska finnas i utrymningsvägarna.   

 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm ska finnas för att säkerställa en tidig detektering av 
en brand.  

I den kommande bygglagstiftningen identifierades regler som att byggnaden ska delas in i någon av 
byggnadsklasserna Br1 eller Br2 samt i verksamhetsklass 5B. Fönsterutrymning är inte ett tillåtet alterna-
tiv till utrymningsväg och det är inte tillåtet att tillämpa försvårat öppnande på dörrar till utrymningsväg. 
Gångavstånd till och inom utrymningsväg är begränsat. Lägenheterna ska vara utformade som egna 
brandceller utan krav på dörrstängare. Nödbelysning ska finnas i utrymningsvägar samt att automatiskt 
brandlarm, automatiskt släcksystem och utrymningslarm ska finnas installerade på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov. 
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De komponenter som fick ett komponentvärden lägre än 5 analyserades och jämfördes med BBR för att 
identifiera de brister som fanns på de tre olika särskilda boendena.  Av de 14 komponenter identifiera-
des brister på elva av dem.  

Identifierade brister som framkommit är: 

 Avskiljning mellan dagrum och korridor saknas  

 Dörr till utrymningsväg är svåröppnade, stängs inte tillfredsställande eller att de är försedda med 
kodlås som öppnas automatiskt vid brandlarm 

 Automatiska brandlarmet är inte revisionsbesiktat. 

 Utrymningslarm är inte utformat enligt Boverkets rekommendationer. 

 Nödbelysning saknas. 

I analysen jämfördes även den kommande bygglagstiftningen med den nu gällande för att utreda hur 
den kommande lagstiftningen kommer påverka brandskyddet på dessa 14 komponenter.  

De slutsatser som rapporten resulterade i är att bristerna på särskilda boenden för personer med vårdbe-
hov är många och varierande samt att det är svårt att dra slutsatser gällande bristernas förekomst, även 
om vissa man kan se tendenser. En sådan tendens är att komponenten Dörr till utrymningsväg uppvisar 
brister oftare än andra komponenter och där med kan vara en av de mer vanligt förekommande brister-
na på särskilda boenden för personer med vårdbehov. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Enligt MSB:s databas IDA1 omkom mellan åren 1996 och 2009 totalt 44 personer i bränder i byggnader 
med åldringsvård eller i övriga vårdbyggnader. Antalet döda per år har minskat de senaste åren men 
fortfarande omkommer en till två personer varje år. Mellan samma år skadades även 84 personer svårt 
på grund av bränder, men där visas inte samma nedgående trend som för dödsantalet. Denna trend 
skulle förhoppningsvis med enkla medel kunna vändas, till en trend där allt färre skadas för varje år.  

Särskilda boenden för personer med vårdbehov är och har varit ett problemområde när det gäller brand-
skydd. Ofta är det svårt att få reglerna för brandskyddet att gå ihop med verkligheten, bland annat när 
det gäller försvårat öppnande på utrymningsvägar vilket är ett debatterat ämne. Särskilda boenden för 
personer med vårdbehov har, generellt sett, ofta brister i brandskyddet vilket i många fall beror på 
omstruktureringar i verksamhet, utan att byggnaden har anpassats därefter, eller att äldre byggregler 
tillämpats. Då detta faktum är allmänt känt ville Västra Mälardalens räddningstjänst i Köping genomfö-
ra en inventering av brandskyddet på ett antal utvalda särskilda boenden för personer med vårdbehov 
inom deras område. Den inventeringen genomfördes sommaren 2010 i samråd med ansvariga enhets-
chefer på boendena. Syftet var att höja brandsäkerheten på dessa särskilda boenden för personer med 
vårdbehov för att förhindra att dessa boenden bidrar till den negativa trenden angående bränder på 
vårdanläggningar.   

Boverket gav 2010 ut ett förslag, en remiss, på Boverkets byggregler (Boverket, 2010a) där kapitlet om 
brandskydd har reviderats och som beräknas träda i kraft 1 oktober 2011 med en övergångsperiod till 
och med 31 mars 2012. I denna remiss tas flera förslag upp som, om de går igenom, skulle få konse-
kvenser för utformningen av framtida särskilda boenden för personer med vårdbehov, både positiva och 
negativa.  

1.2  Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att utreda vilka regler och förordningar som gäller för särskilda boenden för 
personer med vårdbehov, med avseende på det tekniska brandskyddet. Både enligt dagens byggregler och 
enligt den kommande bygglagstiftningen, båda utgivna av Boverket (2008; 2010a). Syftet är också att 
bringa klarhet i vilka brister som är de mest vanligt förekommande på särskilda boenden för personer 
med vårdbehov genom att genomföra en fallstudie. 

                                                      

1 Myndigheten för samhällskydd och beredskap har en databas med statistik insamlad från landets räddningstjäns-
ter. http://ida.msb.se/port61/main/  

http://ida.msb.se/port61/main/
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Målet med rapporten är att klargöra vilka konsekvenser som utformningen av de nya brandskyddsregler-
na kommer få på särskilda boenden för personer med vårdbehov. Det är även att utreda om de nya 
byggreglerna kommer innebära en förbättring eller försämring av brandskyddet på dessa boenden. Målet 
med fallstudien är att klargöra vilka komponenter som oftast uppvisar brister på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov för att kunna uppmärksamma berörda parter på detta så att bristerna kan 
åtgärdas.  

Målgruppen för denna rapport är personer som arbetar med brandskyddsfrågor med koppling till vård-
sektorn som antas ha vissa kunskaper inom området brand. 

1.3  Problemställning 

 Vilka är det vanligaste bristerna på särskilda boenden för personer med vårdbehov? 

 Vilka krav ställer dagens byggregler på särskilda boenden för personer med vårdbehov? 

 Vilka krav gällande brandskydd ställer de kommande byggreglerna på särskilda boenden för per-
soner med vårdbehov? 

1.4  Avgränsningar 

I denna rapport har endast svenska byggregler tagits i beaktning, så de lagar som redovisas i denna 
rapport gäller endast för byggnader på svensk mark. 

I rapporten har det endast tagits hänsyn till byggnads- och brandtekniska brister. Även om brister enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor kan förekomma på särskilda boenden för personer med vårdbe-
hov så har dessa inte studerats. Därför redovisas inte heller de komponenter från BSV-vård som inte 
regleras av Boverkets byggregler i resultatet. 

De kommande byggreglerna som studerats (Boverket, 2010a) är tagna från remissförslaget som gavs ut av 
Boverket. Eftersom remissen med största sannolikhet kommer att ändras innan den antas så är det 
möjligt att de regler som tas upp i denna rapport inte kommer gälla i framtiden. 

1.5  Disposition 

Kapitel 1- Inledning. Beskriver målet och syftet med rapporten samt ger en kort bakgrund till problema-
tiken. Även vilka avgränsningar som satts upp för rapporten redovisas i detta avsnitt.  

Kapitel 2- Metod. Här beskrivs hur arbetsgången har varit samt vilka metoder och hjälpmedel som har 
använts samt rapportens tillförlitlighet. Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för hur denna 
rapport har tagits fram.  

Kapitel 3- Särskilda boenden för personer med vårdbehov. Ger en kort historia om begreppet särskilda 
boenden för personer med vårdbehovs och dess tillkomst. Kapitlet innehåller också en översikt över vad 
BBR (Boverket, 2008) ställer för krav gällande brandskyddet på dessa boenden enligt dagens byggregler.  

Kapitel 4- Vilka ytterligare krav gällande brandskydd ställer de nya byggreglerna på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov? Här redovisas de regler som enligt Boverket (Boverket, 2010a) kommer gälla 
för särskilda boenden för personer med vårdbehov i framtiden. 

Kapitel 5- Vilka är de vanligaste bristerna på särskilda boenden för personer med vårdbehov? Under 
detta kapitel redovisas de resultat som författaren fick fram under besöken på de besökta särskilda 
boendena för personer med vårdbehov. Även en jämförelse med förelägganden från andra vårdanlägg-
ningar och särskilda boenden finns under detta kapitel. 

Kapitel 6- Analys. I detta avsnitt analyseras resultaten som erhållits med hjälp av den valda metoden. Till 
exempel analyseras vilka av komponenterna som visar på bristande brandskydd på avdelningarna och 
boendena samt vad den nya BBR (Boverket, 2010a) innebär.  
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Kapitel 7- Diskussion. I kapitlet diskuteras analysen samt de begränsningar som rapporten har. Även 
metoden diskuteras. 

Kapitel 8- Slutsatser. Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån resultatet och analysen.  

Referenser – Här redovisas den litteratur och hemsidor som använts som källor i rapporten.   

1.6  Nomenklatur 

Här förklaras ord och förkortningar som förekommer i rapporten. 

Avdelning På det särskilda boendet Nygården heter det olika avdelningarna Dahliagården, Syrengården, 
Solgården, Liljegården, Linnégården och Malvagården. I rapporten benämns de med samlingsnamnet 
avdelningarna. 

BBR Boverkets byggregler. En föreskriftssamling utgiven av Boverket som ska följas vid all nybyggnation. 
Finns i flera olika upplagor. Text hämtad från Boverkets byggregler är markerad med grått. 

Boende Samlingsnamnet på de särskilda boendena för personer med vårdbehov Lyktan och Lärken, där 
avdelningsbegreppet är borttaget och heter boende. 

Br1 En byggnad där risken för personskada är mycket stor vid brand. Den högsta byggnadstekniska 
klassen 

Br2 En byggnad där risken för personskada är måttlig vid brand. Den nästhögsta byggnadstekniska 
klassen. 

Brandcell är en från andra delar i byggnaden avskiljd del där en brand kan utvecklas till en fullt utveck-
lad brand utan att sprida sig vidare till andra utrymmen under en minsta föreskriven tid. 

BSV-vård Brandskyddsvärdering av vårdavdelning. En värderingsmetod framtagen för att kunna värdera 
säkerheten på vårdavdelningar och som i slutändan ger avdelningen ett brandskyddsindex som ger ett 
relativt värde på brandsäkerheten. 

Cost-benefit analys En analys som används när man vill jämföra fördelar och nackdelar, kostnader, i ett 
samhällsprojekt för att se om projektet är kostnadsmässigt försvarbart att genomföra. Fördelarna och 
nackdelarna mäts i kronor. 

Kritiska förhållanden Innan hälsofarliga nivåer av strålning, temperatur och toxicitet uppnåtts. Det är 
även värden på siktsträcka och höjden på brandgaslagret. 

RUS Tidigare regler för brandlarmsanläggning som nu är ersatt av Svenska brandskyddsföreningens 
rekommendationer SBF 110:6. 

Särskilda boenden för personer med vårdbehov är behovsprövade boenden. För att kunna bo i särskilt 
boende krävs en biståndsprövning och ett beslut av kommunen. 

Tr1 är ett trapphus som endast får ha förbindelse med andra utrymmen genom en sluss, som i sin tur 
endast får ha förbindelse med det fria, eller via andra lösningar som håller trapphuset rökfritt.  

Tr2 är ett trapphus som endast får ha förbindelse med andra utrymmen genom ett utrymme som är 
utfört som egen brandcell. Ett Tr2 trapphus får vara enda utrymningsvägen ifrån ett hus med bostäder i 
högst 16 våningsplan. 
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2  Metod 

2.1  Angreppssätt 

Intresset för brandskydd på särskilda boenden för personer med vårdbehov väcktes i och med kursen 
Drivhus 2: Riskhantering som gavs som en del av brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet 
under hösten 2009. Efter kontakt med Västra mälardalens räddningstjänst våren 2010 som ville utvär-
dera tre av deras särskilda boenden för personer med vårdbehov för att för en bättre bild över brand-
skyddet på dessa så påbörjades arbetet med rapporten under sommaren samma år. Denna utvärdering 
fick sedan ligga till grund för resterande arbete med undersökningen av brister på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov.   

Det första steget var att välja metod och inriktning för rapporten samt att arbeta fram en problemställ-
ning. Valet av metod föll på BSV-vård som är ett av Håkan Frantzich (2000) framtaget verktyg för värde-
ring av brandskyddet på vårdanläggningar, dels för att författaren har tidigare erfarenheter av verktyget 
och dels för att verktyget är det enda i sitt slag som finns för utvärdering av vårdanläggningars brand-
skydd. Problemställningen valdes utifrån syftet att klargöra vilka brister som finns på särskilda boenden 
för personer med vårdbehov samt vilka krav Boverket (2008, 2010a) ställer på dessa boenden. I inled-
ningsskedet genomfördes även platsbesök på de tre olika särskilda boenden för personer med vårdbehov 
som Västra mälardalens räddningstjänst ville utvärdera. För att få en bättre bild över de särskilda boen-
dena och dess brandskydd genomfördes intervjuer med respektive enhetschef samt fastighetsskötare för 
byggnaderna. Svaren gällande det tekniska brandskyddet från dessa fick sedan ligga till grund för analy-
sen av vilka brister enligt Boverket byggregler (2008) som kan identifieras på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov.  

För att få en mer översiktlig bild över vilka brister som förekommer kontaktades även Södertörns brand-
försvar som bistod med förelägganden från vårdanläggningar som utfärdats av dem. Södertörn valdes ut 
då de är ett stort täckningsområde och kan antas ha en stor variation bland vårdanläggningarna. I detta 
fall studerades brister på vårdanläggningar då det var omöjligt att skilja särskilda boenden och vårdan-
läggningar åt. 

Det genomfördes även litteraturstudier av Boverkets byggregler (2008, 2010a). Studien av Boverkets 
byggregler (2008) gjordes för att studera vilka regler som gäller för brandskyddet i särskilda boenden för 
personer med vårdbehov i dagsläget. Den andra, studien av Boverkets byggregler (2010a), för att studera 
vilka lagar och förordningar som kommer gälla för framtida särskilda boenden och vilka konsekvenser 
det får för brandskyddet.  
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2.2  Metod för datainsamling 

Som metod för datainsamling valdes att genomföra en fallstudie av nio avdelningar (benämnda som sex 
avdelningar och tre boenden i rapporten), då det dels är en bra metod att använda för att undersöka ett 
mindre antal objekt och kunna dra slutsatser om dess egenskaper (Eriksson, L & Weiderheim-Paul, F. 
2006). Mer specifikt valdes att arbeta utifrån verktyget BSV-vård som är framtaget för att värdera vårdan-
läggningar och där med täcker in alla delar av brandskyddet som påverkar den totala brandsäkerheten. 
För att få fram data genomfördes kvalitativa intervjuer med frågor tagna ur BSV-vård (se bilaga C) efter-
som intervjuer, jämfört enkäter, minskar risken för missförstånd och på så vis minskar risken för feldata 
(Ejvegård, R. 2009). Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 2010/07/14 - 2010/08/20.  

Frågorna ställdes i första hand med öppna svar men kunde inte intervjupersonen svara gavs förslag på 
svar utifrån BSV-vård. Eftersom enhetscheferna inte kunde svara på alla frågor gällande det tekniska 
brandskyddet fick även intervjuer genomföras med ansvarig på respektive fastighetsbolag som har hand 
om byggnaderna som boendena och avdelningarna ligger i. Även en kompletterande intervju med alla 
intervjupersoner genomfördes över telefon för att klargöra vissa frågetecken som dykt upp efter den 
första intervjun. De personer som intervjuades valdes ut eftersom de är yttersta brandskyddsansvariga på 
deras avdelning, boende eller ansvariga för byggnaderna. Även en rundtur genomfördes för att författa-
ren skulle få en bild över hur avdelningarna och boendena såg ut.  

Svaren som erhölls från intervjuerna matades in i datorprogramsversionen av BSV-vård och värden på 
de olika komponenterna erhölls. Innan en närmare granskning gjordes valdes endast de komponenter 
som hade lagstöd i BBR ut. Med hjälp av komponentvärdena från kunde sedan de 14 komponenterna 
utvärderas för att se om komponenten uppvisade brister. Med brist menas då att komponenten får ett 
värde lägre än 5 på någon av avdelningarna eller boendena. De komponenterna jämfördes sedan med 
reglerna gällande brandskydd i Boverkets byggregler för att komma fram till om brister kunde identifie-
ras även enligt lagstiftningen.  

Information till studien av Boverkets byggregler inhämtades till största del under hösten 2010 där främst 
söktes information om regler som gäller särskilda boenden för personer med vårdbehov.  

2.2.1 Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar 

I Brandskyddsvärdering av vårdavdelning (Frantzich.H, 2000), beskrivs BSV-vård som är ett riskverktyg 
framtaget för att kunna göra en värdering av brandsäkerheten på vårdavdelningar, så som särskilda 
boenden för personer med vårdbehov och sjukhusavdelningar. BSV-vård ger ett brandskyddsindex som 
är ett mått på den totala brandsäkerheten på avdelningen. Beräkningen av brandskyddsindexet kan både 
ske för hand eller med datorprogrammet BSV-vård. Verktyget är framarbetat av Håkan Frantzich vid 
avdelningen för brandteknik på Lunds tekniska högskola. 

Brandskyddsvärderingen bygger, som tidigare beskrivits, på en metod som kombinerar kvantitativ och 
kvalitativ information, en så kallad multiattributsmetod för beslutsfattande, MADM. Enligt författaren 
till boken (Frantzich.H, 2000) gör MADM det möjligt att genom sammanställning av olika komponenter 
få fram ett kvantitativt beslutsunderlag. Metoden har en hierarkisk stuktur vilket innebär att det finns 
ett övergripande mål. I detta fall var det övergripande målet ”Avdelningen ska ha tillfredställande brandsä-
kerhet” (Frantzich.H, 2000). Det övergripande målet kan sedan delas upp i två stycken delmål, som 
bestämdes till personsäkerhet samt egendomsskydd. För att kunna uppnå dessa delmål behövdes det 
sättas upp fyra strategier. Dessa strategier behövde sen delas upp i ytterligare steg, i komponenter och 
underkomponenter (se bilaga A) för att skapa en lättöverskådlig bild över vad som påverkar brandskyd-
det och de fyra strategierna. Detta åskådliggörs i figur 1. 
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Figur 1: Den hierarkiska strukturen på metoden i BSV-vård.  

BSV-vård är som figur 1 visar uppbyggt på 26 olika komponenter som på olika sätt påverkar brandsäker-
heten på avdelningen. Komponenterna i sig kan ha negativ eller positiv inverkan på brandsäkerheten. 
Vissa komponenter utvecklas ytterligare med hjälp av underkomponenter, dels för att täcka in alla 
viktiga faktorer och dels för att kunna gradera komponenten på ett rättvisande sätt. Dessa underkompo-
nenter innehåller olika alternativ eller påståenden som svaras på med hjälp av insamlad data från aktuell 
avdelning. Underkomponenterna för respektive komponent redovisas i tabell (se bilaga A). Varje under-
komponent har genom konsensus bland ett antal olika experter inom området brand givits ett värde, 
beroende på hur viktig experterna anser den är.  

När varje underkomponent tilldelats ett värde behöver de sedan kunna vägas samman till ett kompo-
nentvärde. För att kunna väga samman dessa användes tre metoder, antingen gjordes en gradering 
genom normalisering av komponenterna eller en gradering genom subjektiv bedömning, se boken 
Brandskyddsvärdering av vårdavdelning (Frantzich.H, 2000). Även en tredje metod användes för att gradera 
komponenter, vilket var att sätta upp en beslutstabell.  

Komponenterna kan delas in i nyttokomponenter och kostnadskomponenter, där nyttokomponenter är 
de som är bättre ju högre värdet är och kostnadskomponenterna är de som är tvärtom.  

För de komponenter som inte kunde graderas genom normalisering gjordes antingen en subjektiv 
bedömning där de olika komponenterna erhöll ett värde mellan ett och fem. För de komponenter som 
bygger på en rad underkomponenter sattes en beslutstabell upp, vilket är en tabell som ”innehåller alter-
nativ som sammantaget genererar värdet för komponenten i den aktuella verksamheten” (Frantzich.H, 2000).  

När underkomponenternas värde har slagits samman till komponentvärden så måste de vägas mot 
varandra och de mål som satts upp. Som nämnt i tidigare stycke är BSV-vård en hierarkisk strukturerad 
metod, vilket i praktiken innebär att de olika nivåernas förhållande till det övergripande målet måste 
beräknas. Det gör genom matrismultiplikation där de 26 komponenterna multipliceras med de fem 
strategierna. Den beräknade matrisen multipliceras sedan med de fyra delmålen, och på samma sätt 
multipliceras den matrisen med det övergripande målet, se figur 2. 
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Figur 2: Bild över matrismultiplikationen som leder till kolonnvektorn som innehåller vikter-
na, .                                                                                          

Om denna beräkningsprocedur genomför erhålls en kolonnvektor som innehåller alla vikter, , som 
redogör för hur de 26 komponenterna påverkar den övergripande målsättningen. 

För att kunna beräkna fram det slutgiltiga brandskyddsindexet värderades graderingen  mot vikterna 
 med hjälp av metoden Simple Additive Weighting. Den metoden beskrivs i Brandskyddsvärdering av 

vårdavdelning (Frantzich. H, 2000). 

Genomförs beräkningen av brandskyddsindexet i datorprogrammet görs dessa beräkningar automatiskt 
efter att svar på alla frågor fyllts i. 

2.3  Analys av data 

Vid analysen av insamlade data togs endast de komponenter som behandlar det tekniska brandskyddet 
med eftersom avgränsningen satt upp till att inte gälla de organisatoriska delarna. När analysen genom-
fördes har det i första hand sökts efter komponenter som inte fått det högsta komponentvärdet på 
någon av avdelningarna eller boendena enligt BSV-vård. Dessa komponenter jämfördes sedan med 
Boverkets byggregler (2008) för att analysera om komponenten även uppvisade brister enligt dessa regler.  

Vid analysen av Boverkets byggregler så har endast regler som gäller brandskydd på särskilda boenden 
för personer med vårdbehov sökts.   

2.4  Studiens tillförlitlighet 

Vid en diskussion om studiens tillförlitlighet är det främst två aspekter som måste säkerställas för att 
studien ska ha en hög tillförlitlighet, dels reliabiliteten och dels validitet. Reliabiliteten anger tillförlitlig-
heten i de mätinstrument som använts i insamlingen av data och med validitet avses att man verkligen 
har mätt det man vill mäta (Ejvegård, R. 2009). Begreppet validitet kan delas upp i två delar, den inre 
validiteten och den yttre validiteten. Den inre avser överensstämmelsen mellan konceptet och den 
mätbara definitionen av det. Den yttre avser överensstämmelsen mellan den mätbara definitionen och 
verkligheten (Eriksson, T och Wiedersheim-Paul, F. 2001). 

Reliabiliteten kan anses som hög då BSV-vård är ett av experter framarbetat verktyg med syfte att använ-
das för värdering av brandsäkerheten på särskilda boenden och har i detta arbete används som det är 
syftat att användas. Även om data är grundad på intervjuer så har svaren med lätthet kunnat kontrolleras 
mot verkligheten eftersom intervjuerna handlat om det faktiska brandskyddet. 
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Validiteten kan också anses som hög eftersom det under hela arbetes gång varit mycket klart vad som ska 
mätas samt att metoden som använts är speciellt framtaget för detta ändamål. Särskilda boenden för 
personer med vårdbehov är ett väldefinierat begrepp i BBR med tydliga regler så i rapporten har inga 
andra begrepp beaktats, och där med är den inre validiteten hög för studien. 

Den yttre validiteten kan också anses som hög då den diskussion som förs i rapporten är anpassad till 
storleken och omfattningen på materialet som finns tillhanda.  
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3 Särskilda boenden för personer med vårdbehov 

3.1  Historik 

Särskilda boenden för personer med vårdbehov infördes som begrepp i Boverkets byggregler 2005 då det 
ersatte begreppet alternativt boende. Med begreppet alternativt boende avsågs boenden för äldre eller 
funktionshindrade som inte var sängliggande eller rörelsehindrade (Boverket, 1994). Brandskyddskraven 
som fanns var att det högst fick vara åtta boende eller vårdtagare inom samma brandcell samt att bygg-
naden endast fick vara i ett plan. Exempel på alternativa boenden var gruppbostäder för åldersdementa, 
sjukhem samt hem för vård och boende.  

I korthet kan reglerna som gällde för alternativa boenden sammanfattas som följer; 

 Byggnaden fick bara vara i ett plan. 

 De boende fick inte var sängliggande eller rörelsehindrade 
 Krav på två från varandra oberoende utrymningsvägar som inte fick ersättas av Tr1 och Tr2 
 Fönster fick inte utgöra en av utrymningsvägarna  

 Krav på automatiskt brandlarm 
 Högst åtta stycken boende i samma brandcell. 

Att de boende inte fick vara sängliggande eller rörelsehindrade innebar att det var svårt att tillämpa 
dessa regler praktiskt i den utsträckning de var tänkt att tillämpas, eftersom de boende på alternativa 
boenden ofta var, eller blev med tiden, sängliggande eller rörelsehindrade. Ofta fick avsteg eller en rad 
olika kompensationer göras för att uppväga de boendes hälsostatus.  

Det fanns även önskemål om en höjning av kravnivån i BBR då man ansåg att kravnivån var för låg med 
tanke på de boendes fysiska och psykiska hälsostatus, samt tidigare erfarenheter från olyckor och tillbud. 
Detta ledde till att man vid revisionen av byggreglerna 2005 införde ett nytt begrepp, särskilt boende för 
personer med vårdbehov, med mer tillämpbara brandskyddsregler. 

Definitionen på särskilt boende för personer med vårdbehov lyder som följer; 

5:243 Särskilt boende för personer med vårdbehov  

Med särskilt boende för personer med vårdbehov syftas i denna föreskrift på boenden avsedda för personer med behov 
av kontinuerligt stöd eller vård av personal. (BFS 2005:17).  

Allmänt råd  

Exempel är sådana särskilda boenden där de boende kan vara funktionshindrade, rörelsehindrade eller sängliggande, 
såsom hem för vård och boende, gruppbostäder för utvecklingsstörda, psykiskt sjuka eller åldersdementa samt liknan-
de anläggningar 
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De största skillnaderna från alternativt boende är att de boende får vara rörelsehindrande eller sänglig-
gande. Byggnaden som boendet är placerat i får vara en flervåningsbyggnad och varje bostadsrum ska 
utföras som egen brandcell. Regeländringar gjordes, som till exempel ska ett särskilt boende utföras i 
minst brandteknisk klass Br2. Det hade annars varit möjligt att boenden blivit betraktade som Br3-
byggnader, och hade då inte haft några krav på sig gällande brandtekniskt skydd. Även vissa komplette-
ringar till redan tidigare gällande regler gjordes. Som exempel kan avsnitt 5:31 i BBR ges där det all-
männa rådet kompletterades med ”… Utrymningssäkerheten bör anpassas till den valda utrymningsstrategin, 
verksamheten och antalet personer i byggnaden, samt till de byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddsåtgär-
derna, t.ex. i form av utbildad personal…”. Enligt Brandkonsulten (Brandkonsulten, 2004) gjordes detta för 
att visa på vikten av en viss personalbemanning på särskilda boenden för personer med vårdbehov. 

3.2  Boverkets byggregler 

Enligt Boverket (Boverket, 2008) ställs det enligt dagens byggregler krav på; 

 Byggnaden ska klassas i Br1 eller lägst Br2, beroende på byggnadens våningsantal. 5:21 

 Utrymningsvägar 

- Fönster får inte utgöra en av utrymningsvägarna. 5:312 

- Trapphus Tr2 får inte ersätta kravet på två oberoende utrymningsvägar. 5:313 

- Gångavstånd i och till utrymningsväg. 5:33 

 Nödbelysning ska finnas i utrymningsvägarna.  5:353 

 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm ska finnas för att säkerställa en tidig detektering av 
en brand. 5:354 

Dessa krav är utöver de krav som ställs på byggnaden på grund av Br1- eller Br2 klassningen.  

3.2.1  Brandtekniska klasser 

Br1 

I Boverkets byggregler kan man läsa att Byggnader där brand medför stor risk för personskador ska utföras i klass 
Br1. I de allmänna råden i avsnitt 5:21 i BBR (Boverket, 2008) kan man vidare läsa att exempel på 
byggnader där en Br1-klassning är motiverad är; 

1. Byggnader med tre eller flera våningar. 

Eller följande byggnader med två våningsplan som är 

2. Byggnader där det vistas personer med liten förutsättning att sätta sig själv i säkerhet. 
3. Byggnader som det vistas sovande personer i med mycket liten lokalkännedom. 
4. Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas i enheter av högst denna storlek 

genom brandväggar i lägsta klass REI-60. 

Särskilda boenden kan falla in under punkt 1 men faller framförallt in under punkt 2 eftersom man kan 
förutsätta, utifrån definitionen av särskilda boenden för personer med vårdbehov i avsnitt 3.1, att flera 
av de boende har liten förutsättning att sätta sig själv i säkerhet vid brand. 

Att byggnaden är klassad i brandteknisk klass Br1 innebär att det ställs högsta krav på bland annat 
materialval i väggar samt att väggar, tak och golv ska uppfylla sina funktionskrav, gällande bärighet, 
avskiljning samt isolering, under en förutbestämd tid. Dessa krav finns för att kunna garantera att en 
säker utrymning kan genomföras innan kritiska tidpunkter infaller samt för att garantera räddningsper-
sonalens säkerhet vid eventuella räddningsinsatser.  
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Br2 

Byggnader där brand kan medföra måttlig risk för personskador ska utföras i klass Br2 5:21.  

Enligt de allmänna råden i avsnitt 5:21 i BBR (Boverket, 2008) bör följande byggnader med två vånings-
plan ingå i klass Br2: 

 Byggnader avsedda för fler än två bostadslägenheter och där bostads- eller arbetsrum finns i vindsplanet.  

 Byggnader med samlingslokaler i markplanet.  

 Byggnader som har en byggnadsarea större än 200 m2 och som inte delas i enheter av högst denna storlek 
genom brandväggar i lägst klass REI 60-M (se avsnitt 5:221).  

Eller byggnader med ett våningsplan som innehåller någon av följande verksamhet eller lokal: 
 

 Samlingslokaler i eller under markplan 

 Särskilt boende för personer med vårdbehov 

 Vårdanläggning, utom förskola och liknande.  

 

Om en byggnad klassas i brandteknisk klass Br2 innebär det att BBR ställer höga krav på avskiljning i 
byggnadsdelar samt ytskikt på omslutande ytor. Kraven ligger på en hög nivå för att garantera att en 
utrymning kan ske på ett säkert sätt. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att byggnader där särskilda boenden för personer med vårdbehov 
alltid ska klassas i brandteknisk klass Br1 såvida byggnaden inte är i ett plan, då kan den klassas i brand-
teknisk klass Br2 

3.2.2 Utrymningsvägar 

Definitionen av utrymningsväg är en utgång som leder ut till det fria, exempelvis gata eller gårdsplan där 
gata eller motsvarande lätt kan nås.  Det kan även vara ett utrymme i byggnaden som leder direkt till en 
sådan utgång från en brandcell. Exempel på utrymningsvägar är dörr eller port med utgång i det fria, 
trappa eller kulvert som ligger inom samma brandcell som lokalen som ska utrymmas eller passage till 
annan brandcell genom annan lokal med likande verksamhet. Den sista, passage till annan brandcell 
gäller endast om vissa kriterier uppfylls. Enligt de allmänna råden tillhörande avsnitt 5:311 i BBR (Bo-
verket, 2008) får en av utrymningsvägarna från en lokal utgöras av passage genom annan lokal för att 
komma till det fria. Detta under förutsättningen att utrymmet är lättillgängligt och uppfyller kraven för 
betryggande utrymning som gör det lämpligt som utrymningsväg. Med lättillgänglig menas att lokalen 
ska kunna nås utan tillgång till nyckel eller annat öppningsverktyg.  

 I Brandskydd i Boverkets byggregler kompletterar Brandskyddsföreningen (2006) avsnittet om utrymnings-
vägar med en förklaringstext där man även kan läsa att utrymningsvägen alltid ska vara brandtekniskt 
avskiljd från andra utrymmen.  

I byggnader för särskilda boenden för personer med vårdbehov får fönster inte utgöra en av utrymnings-
vägarna, enligt BBR 5:312 (Boverket, 2008). Dels eftersom det inte anses som säkert att låta boende 
utrymma via fönster och dels eftersom det inte finns någon praktiskt tillämpning, särskilda boenden 
förutsätt ha sängliggande och på annat sätt fysiskt begränsade boende, och kan då i många fall inte 
använda en utrymningsväg som är genom ett fönster. 

I dessa byggnader får inte heller ett trapphus Tr2 ersätta kravet på minst två oberoende utrymningsvägar. 

Dörrar i och till utrymningsväg på särskilda boenden för personer med vårdbehov får utföras med 
försvårad öppning men dörrarna måste då uppfylla vissa grundläggande funktioner.  
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Enligt Brandkonsulten (2004) är följande utföranden godkända; 

 Dörrar som är öppningsbara utan nyckel eller annat redskap 
 Dörrar som öppnas genom två-momentsgrepp eller liknande, underförutsättningen att en frisk 

vuxen person kan öppna den. 
 Dörrar som är försedda med kodlås under förutsättning att koden då står skriven i direkt an-

slutning till knappsats och dörr. 

Däremot får dörren inte bara gå att öppna vid brandlarmet, eftersom man kan tvingas utrymma av andra 
skäl än brand.  

I avsnitt 5:33 i BBR (Boverket, 2008) om gångavstånd står det att;  

Gångavståndet inom en brandcell till närmaste utrymningsväg ska inte vara längre än att brandcellen kan utrym-
mas innan kritiska förhållanden uppstår”  

och 

”I en utrymningsväg ska gångavståndet till närmaste trappa som leder till annat våningsplan eller utgång som leder 
till gata eller motsvarande inte vara längre än att utrymningen kan ske snabbt. 

Så för att kunna säkerställa att personer som vistas i byggnaden hinner utrymma innan kritiska förhål-
landen inträffar så får gångavstånden till och inom utrymningsväg inte vara för långt. Det finns inga 
allmänna råd för gångavstånd till utrymningsväg, gångavståndet får bara inte var längre än att personerna 
hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Dock kan man i de allmänna råden till 5:332 i 
BBR (Boverket, 2008) kan man läsa att gångavståndet inom en utrymningsväg inte bör överstiga 30 
meter. I Brandskyddshandboken (Bengtson. S, 2005), är detta ytterligare specificerat och där går det att 
läsa att på särskilda boenden för personer med vårdbehov bör gångavstånd till närmaste utrymningsvä-
gen inte överstiga 30 meter. Inom utrymningsvägen får gångavståndet inte överstiga 7 meter. 

3.2.3  Nödbelysning 

Enligt 5:353 i BBR (Boverket, 2008) ska nödbelysning finnas i byggnadens alla utrymningsvägar om 
byggnaden innehåller hotell, vårdanläggning, eller samlingslokal. Även de vägledande markeringarna i 
byggnaden ska kompletteras med nödbelysning, om det inte är uppenbart att belysningen inte fyller 
någon funktion. Nödbelysningens ändamål är att trygga att en utrymning kan ske på ett säkert och 
effektivt sätt även vid strömbortfall.  Kravet är att den ska fylla sin funktion i minst 60 minuter. Den 
funktionen ska uppfyllas i alla utrymningsvägar som inte är spärrande på grund av brand. 

Det allmänna rådet lyder att den lägsta belysningsstyrkan inte bör understiga 1 lux i gångvägarna men att 
det ibland kan vara motiverat att ha en högre lägsta nivå i områden där det är av större vikt att kunna 
urskilja sin omgivning, till exempel i trappor. Det ges även råd om avskiljning av elkablarna kopplade till 
nödbelysningen, för att säkerställa att funktionen upprätthålls under den föreskrivna tiden.  

3.2.4  Automatiskt brandlarm och utrymningslarm  

Automatiskt brandlarm ska finnas installerat i varje byggnad eller del av byggnad där det finns ett krav 
på anordning för att tidigt kunna upptäcka en brand. Enligt de allmänna råden tillhörande 5:3541 i 
BBR (Boverket, 2008) rekommenderas det att anordningen utförs enligt Regler för automatisk brandlarms-
anläggning, SBF 110:6 (Brandskyddsföreningen, 2001). Detekteringen bör ske med hjälp av rökdetektorer 
i så stor utsträckning som möjligt. 

Larmet ska gå till bemannad plats under den tid som personer vistas i byggnaden, för särskilda boenden 
för personer med vårdbehov innebär det att larmet alltid ska gå till bemannad plats. Vanligast är att 
larmet är vidarekopplat till kommunens räddningstjänst men det är inget krav förutsatt att det ständigt 
finns personal på plats med kompetens nog att vidta åtgärder. 
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Det automatiska brandlarmet ska kompletteras med ett utrymningslarm, vars syfte är att informera 
personer i byggnaden om att de ska utrymma. Om utrymningslarmet är av akustisk typ ska ljudnivån på 
signalen vara nog hög att signalen kan uppfattas i hela den delen av byggnaden som berörs. En från 
Brandskyddshandboken, (Bengtson. S, 2005), tagen rekommendation är att en ljudnivå av minst 75 dB ska 
uppnås i rum där personer sover. Enligt Brandskyddsföreningen (Brandskyddsföreningen, 2006) ska i 
vårdanläggningar där de som ska utrymmas inte kan ta sig ut på egen hand ska larmet kunna uppfattas 
av personalen.  

Utrymningslarmet ska vara utformat så att funktionen även fungerar i 30 minuter vid strömbortfall på 
24 timmar. 

3.3  Boverkets konsekvensbeskrivning 

I Boverkets konsekvensbeskrivning (Boverket, 2005), som gavs ut i samband med att begreppet särskilda 
boenden för personer med vårdbehov infördes, går det även att läsa att även dessa krav skulle uppfyllas. 

 Varje lägenhet eller rum ska utformas som en egen brandcell.  

 Dörrstängare i brandcellsgränser.  

 Ventilationssystemet ska utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras.  

3.3.1 Brandcell 

Varje lägenhet på ett särskilt boende för personer med vårdbehov ska utgöra en egen brandcell. För att 
uppfylla avskiljnings- och isoleringskraven för en brandcell i en byggnad i brandteknisk klass Br1 krävs 
det att den motstår brand i minst 60 minuter. Detta framgår i Tabell 1 nedan. Vid högre brandbelast-
ning ökar tidskraven. 

Tabell 1: Krav gällande brandteknisk klass på brandcellsavskiljande byggnadsdel för Br1  

Byggnadsdel Brandteknisk klass vid brandbelastning f (MJ/m2) 

 f ≤ 200 f ≤ 400 f > 400 

Brandcellsskiljande 
byggnadsdel i allmänhet, 
och bjälklag över källare 

EI 60 EI 120 EI 240 

För byggnader som är klassade i brandteknisk klass Br2 skiljs det endast på bostadshus och övrig bygg-
nad, ingen hänsyn till storleken på brandbelastningen tas. För bostadshus, dit särskilda boenden för 
personer med vårdbehov räknas i detta fall, gäller att brandcellsgränserna ska vara intakta i minst 60 
minuter mot brandgaser och värme. 

Tabell 2: Krav gällande brandteknisk klass på brandcellsskiljande byggnadsdel, Br2 och Br3 

Byggnadsdel Brandteknisk klass 

Brandcellsskiljande byggnadsdel i allmänhet EI 30 

Lägenhetsskiljande byggnadsdel i bostadshus EI 60 

Syftet med att upprätta brandceller i bostadshus är försvåra spridandet av en brand, att begränsa bran-
den till en del av byggnaden samt att man inte ska påverkas av vad som händer i närbelägna lägenheter 
vid en brand, utan att man är skyddad under minst den föreskrivna tiden.  



 

16 

3.3.2  Dörrstängare 

För att en brandcell ska kunna bevara den avskiljande och isolerande förmågan vid brand i och utanför 
brandcellen krävs det att den hålls tät, och därav finns kravet på dörrstängare i brandcellsgränser. Dess 
uppgift är antingen att se till att dörren alltid hålls stängd eller att den stängs automatiskt i närvaro av 
brandgaser. Syftet är dels att förhindra att en brand sprider sig vidare från en brandcell till en annan och 
dels förhindra att giftiga brandgaser kan sprida sig till icke brandutsatta utrymmen. 

3.3.3  Ventilationssystem 

Kravet på att ventilationssystemet ska utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras 
bottnar i samma syfte som kravet på brandceller, att man inte ska påverkas av vad som sker i grannens 
lägenhet vid en brand under en viss föreskriven tid. Hur ventilationssystemet kan utformas för att 
förhindra brandgasspridning mellan brandceller står beskrivet i avsnitt 5:653 i BBR (Boverket, 2008). 
Några lösningar på hur ventilationssystemen kan utföras är att låta ventilationssystemen vara separata för 
varje brandcell ända ut till det fria eller att sätta in brandgasspjäll med motsvarande brandmotstånd som 
brandcellsgränsen har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 3: Sammanfattning av brandskyddsreglerna i dagens byggregler 

Sammanfattning 

 Byggnaden ska klassas i Br1 eller lägst Br2 

 Nödbelysning 

 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm ska finnas 

 Trapphus Tr2 får inte ersätta kravet på två oberoende utrym-
ningsvägar 

 Fönster får inte utgöra en av utrymningsvägarna 

 Gångavstånd i och till utrymningsväg.  

 Dörrstängare på lägenhetsdörrar 
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4 Vilka ytterligare krav gällande brandskydd ställer kommande bygg-
regler på särskilda boenden för personer med vårdbehov? 

Följande krav kommer Boverkets byggregler ställa på särskilda boenden för personer med vårdbehov 
enligt den remiss som gavs ut 2010 (Boverket, 2010a). 

 Byggnaden ska delas i någon av byggnadsklasserna Br1 eller Br2. 
  Verksamheten ska delas in verksamhetsklassen 5B. 

 Utrymningsvägar 
- Fönsterutrymning är inte en tillåten alternativ utrymningsväg. 
- Gångavstånd till och inom utrymningsväg. 
- Inte tillåtet att tillämpa försvårat öppnande. 

 Nödbelysning. 

 Lägenheter ska vara egna brandceller. 
 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm. 

 Automatiskt släcksystem. 

Utöver dessa brandskyddskrav tillkommer kraven som gäller för en byggnad i byggnadsklass Br1 eller 
Br2. 

4.1  Br1 och Br2 

Precis som i nu gällande bygglagstiftningen så ska byggnader delas i någon av de tre byggnadsklasserna; 
Br1, Br2 eller Br3.  

I den nu gällande bygglagstiftningen görs klassindelningen med hänsyn till utrymningsmöjligheterna 
samt risken för personskador vid sammanstörtning av byggnaden. Utrymningsmöjligheterna ska bedö-
mas med avseende på en rad olika faktorer så som antal personer i byggnaden, verksamheter samt per-
sonernas förutsättningar att kunna utrymma.  

Till skillnad från de nu gällande byggreglerna kommer klassindelningen grundas på hur stort skyddsbe-
hovet är, med hänsyn till risken för personskador vid brand. Även byggnadens storlek och vilka verk-
samheter som finns i byggnaden kommer tas i beaktning. Det kommer även bli möjligt att dela in sam-
ma byggnad i olika verksamhetsklasser, en möjlighet som inte funnits tidigare. 

Byggnader med stort skyddsbehov kommer klassas som en byggnad i brandteknisk klass Br1, de med 
måttligt skyddsbehov i Br2 och de med litet skyddsbehov i Br3. 
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Enligt de allmänna råden bör byggnader som uppfyller följande kriterier klassas i brandteknisk klass Br1; 

  Byggnaden har tre eller flera våningsplan 
 Har två våningsplan samt innehåller verksamhet i verksamhetsklass 5 

Byggnader med ett våningsplan och som uppfyller följande kriterier ska klassas som en byggnad i brand-
teknisks klass Br2; 
 

 Bostäder och lokaler i verksamhetsklasserna 5B och 5C. 
 
4.2  Verksamhetsklasser 

Ett nytt begrepp i bygglagstiftningen kommer vara verksamhetsklasser. Byggnaden ska inte bara delas in i 
brandtekniska klasser utifrån byggnadstyp utan även i verksamhetsklasser beroende på vilken verksam-
hets som bedrivs i byggnaden. Behovsprövade särskilda boenden för personer med vårdbehov faller in 
under verksamhetsklass 5B.  I BBR (Boverket, 2010a) kan man läsa följande 

5:215 Verksamhetsklass 5 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har liten, begränsad eller inga förutsättningar 
att själva sätta sig i säkerhet. Utrymmen ska även delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D. 

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade boenden avsedda för personer med behov av kontinuerligt stöd eller 
vård av personal. 

Allmänt råd 

Exempel på sådana boenden som ska omfattas av verksamhetsklass 5B är behovsprövade särskilda boenden för äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning exempelvis gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, 
psykisk sjukdom eller demens. Behovsprövning kan ske mot lagstiftning såsom socialtjänstlagen eller lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.  

Syftet med införandet av verksamhetsklasser är att förtydliga vad som karaktäriserar olika definierade 
verksamheter samt att beskriva skälen till skillnaderna i kravnivån (Boverket, 2010b).  

4.3  Utrymningsvägar 

Precis som i den nu gällande bygglagstiftning finns kravet på två oberoende utrymningsvägar från ut-
rymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Fönsterutrymning är inte heller i den kommande bygglag-
stiftning en tillåten alternativ utrymningsväg från särskilda boenden för personer med vårdbehov. 

En skillnad i reglerna är att utrymning från lokaler med verksamheter i verksamhetsklass 5B inte får ske 
genom horisontell passage över annan lokal inom samma brandcell, utan ska utgöras av två skiljda 
utrymningsvägar som leder ut till det fria. 

När det gäller utformning av utrymningsvägar på särskilda boenden så finns det inga speciella föreskrif-
ter men enligt BBR (Boverket, 2010a) är det en rekommendation att inte använda spiraltrappor i ut-
rymningsvägar från verksamheter där personer har svårt att gå i trappor, vilket personer på särskilda 
boenden kan förutsättas ha.  

 
4.3.1 Dörrar 

I och till utrymningsvägar kommer det finnas ett krav att dörrar vara självstängande och bidra till att 
brandcellsgränserna upprätthålls, dock behöver inte dörrar som förväntas var stängda ha den funktio-
nen. Dörrarna får vara uppställda med uppställningsanordning, så länge de stängs automatiskt i närvaro 
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av brandgaser. Utgångar från lokaler i verksamhetsklass 5B ska uppfylla samma krav som utgångar från 
andra verksamheter, vilket innebär att det inte längre kommer vara tillåtet att tillämpa anordningar för 
försvårat öppnande och dylik på dörrar ut från särskilda boenden för personer med vårdbehov. I Konse-
kvensutredning av nya brandskyddsregler (Boverket, 2010b) går det att läsa:  

”Frågan om hur utrymningsvägar från boenden eller vårdanläggningar för dementa har undersökts. I praktiken får 
dessa inte vara inlåsta vilket gör att utrymningsvägarna ska uppfylla krav som för andra verksamheter. Dock finns 
ett tillägg för lokaler där personer hålls inlåsta och där detta sker som en tvångsåtgärd. Hanteringen av bl.a. demen-
ta är förhållandevis klart beskrivet i SOSFS 1992:17”. 

4.3.2 Gångavstånd 

I de kommande byggreglerna har man valt att specificera gångavståndet till och inom en utrymningsväg, 
i de nu gällande reglerna finns endast en rekommendation om gångavstånd inom utrymningsväg.   

För särskilda boenden för personer med vårdbehov kommer rekommendationen om gångavståndet vara 
att det maximalt bör vara 45 meter till en utrymningsväg. Undantag kan göras om utrymmet är sprinklat, 
då får gångavståndet förlängas med en tredjedel. Gångavståndet ska, precis som tidigare, mätas från 
sämst belägna plats fram till utrymningsvägen.  

Gångavståndet inom en utrymningsväg till trappa eller till utgång som leder till säker plats bör enligt 
BBR (Boverket, 2010a) inte överstiga 30 meter, oavsett verksamhet i byggnaden. Om utrymningsvägen 
utgör gemensam del av annars skilda utrymningsvägar ska gångavståndet inte överskrida 10 meter inom 
utrymningsvägen 

4.4  Nödbelysning 

Enligt den nya BBR ska varje utrymningsväg från lokaler avsedda för boenden i verksamhetsklass 5B 
förses med nödbelysning för att säkerställa att personer kan utrymma på ett säkert och effektivt sätt.  

5:356 Verksamhetsklass 5B  

Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5B ska vara försedda med nödbelysning. 

I de allmänna råden rekommenderas det att ljusstyrkan på den sämst belysta platsen bör uppgå till 1 lux 
eller högre, vid visa riskområden så som trappor kan en högre belysningsstyrka vara motiverad för att 
undvika fall. De rekommenderat även att vid brand ska nödbelysningen upprätthålla sin funktion i varje 
utrymningsväg som går att använda samt att vid strömbortfall ska nödbelysningen upprätthålla sin 
funktion i minst 60 minuter. 

Vägledande markeringar ska förses med nödbelysning så vidare det inte är uppenbart att det är onödigt 
och de ska också uppfylla sin funktion under en minsta föreskriven tid.  

Kravet på nödbelysning finns i princip i de nu gällande byggreglerna, skillnaden är att i den kommande 
upplagan står det mer i klartext att utrymningsvägar i byggnader för särskilda boende för personer med 
vårdbehov ska ha anordning för nödbelysning. Detta krav finns för att underlätta för personalen på 
särskilda boenden för personer med vårdbehov, som förväntas hjälpa till med utrymning.  

 
4.5  Brandcell 

I byggnader med boenden i verksamhetsklass 5B ska brand- och brandgasspridning mellan lägenheter 
försvåras med hjälp av avskiljande konstruktion. Till skillnad från i nu gällande bygglagstiftning är kravet 
på avskiljning i brandteknisk klass mellan lägenheterna inskrivet i de kommande byggreglerna, tidigare 
gick det endast att läsa i Konsekvensbeskrivning (Boverket, 2005).  
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Avskiljande konstruktion i byggnader i klass Br1 bör inte utformas i lägre brandteknisk klass än EI 60, se 
tabell 3. 

Tabell 3: Brandcellsskiljande byggnadsdelar i en byggnad i klass Br1 
Byggnadsdel  Brandteknisk klass vid brandbelastning (golvarea) f (MJ/m2)  

f ≤ 800  f < 1 600  f > 1 600  
Avskiljande konstruktion i all-
mänhet, och bjälklag över källare 

EI 60  EI 120  EI 240  

I byggnader i klass Br2 bör avskiljande konstruktion inte uppföras i lägre brandteknisk klass än EI30. 

En förändring från dagens bygglagstiftning är att det inte längre blir krav på att det ska finnas dörrstäng-
are installerade på lägenhetsdörrarna, under förutsättning att utrymmet som lägenheter ligger i anknyt-
ning till är avskiljt så att endast åtta lägenheter är anslutna till samma utrymme. Om det är avgränsat 
som beskrivet ovan får även korridor som används som utrymningsväg ligga inom samma brandcell som 
dagrum och kök.  

4.6  Automatiskt brandlarm och utrymningslarm 

Enligt de kommande byggreglerna ska särskilda boenden för personer med vårdbehov ha anordning för 
tidig upptäckt av brand samt även anordning för varning i händelse av brand.  

Det automatiska brandlarmet ska med en hög tillförlitlighet, kort aktiveringstid och hög täckningsgrad 
kunna säkerställa att en brand upptäcks inom en rimlig tid och dess funktion får inte påverkas av ström-
avbrott.  

Anordningen för varning i händelse av brand kan utgöras av ett utrymningslarm. Utrymningslarmet bör 
anpassas efter behov. I lokaler i verksamhetsklass 5 bör den akustiska signalen kompletteras med signal-
typ som är lätt att uppfatta av hörselskadade och döva.  Ett råd är att ljudnivån för den akustiska signa-
len bör uppgå till minst 75 dB. 

5:356 Verksamhetsklass 5B  

Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand.  

Allmänt råd  

Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör utgöras av utrymningslarm som både kan 
aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. Automatiskt brandlarm bör utformas med minst en rökdetektor 
i varje gästrum. Utrymningslarmet bör i övrigt vara anpassat efter förutsättningarna för personalingripanden och de 
boendes hälsa. Det kan t.ex. innebära att vibrationslarm, ljussignaler eller sirener anpassade för personer med 
hörselnedsättning används.  

En skillnad från den nu gällande bygglagstiftningen är att det förklaras tydligare vilken funktion som ska 
uppfyllas. De allmänna råden tar upp lämplig utformning för att uppfylla dessa krav, allt för att elimine-
ra oklarheter och uppnå en jämnare säkerhetsnivå. 

En annan skillnad är rådet om att larmlagring inte bör användas om det endast görs en förenklad di-
mensionering, detta eftersom ställer krav på agerande från personalens sida vid eventuell brand. Larm-
lagring innebär att alarmeringen till SOS förskjuts för att möjliggöra för personalen att hinna undersöka 
varför det larmar, syftet är att minska antalet falsklarm. Enligt BBR (Boverket, 2010b) finns det inte stöd 
av arbetsmiljölagen att kräva att personalen ska ingripa vid brand, dock finns ett visst stöd i Lagen om 
skydd mot olyckor. 



 
 

21 

4.7  Automatiskt släcksystem 

Boendesprinkler på alla boenden i verksamhetsklass 5B är en av de största förändringarna i den nya 
bygglagstiftningen.  

5:2622 Boendesprinkler  

Allmänt råd  

Tillförlitligheten och förmågan hos boendesprinkler, avsedd för bostäder i verksamhetsklass 3 och verksamhetsklass 
5B kan verifieras enligt SS 883001 med sprinklersystem enligt följande: 

1. För byggnader med högst två våningsplan bör sprinklersystem typ 1 tillämpas2.  

2. För byggnader med högst åtta våningar bör sprinklersystem typ 2 tillämpas3.  

3. För byggnader med fler än åtta våningar bör sprinklersystem typ 3 tillämpas4.  

Komponenterna i ett system för boendesprinkler kan utformas i enlighet med standardserien SS EN-
12259 med egenskaper anpassade efter avsedd användning. 

Sprinkler ska utformas så att den med hög tillförlitlighet har förmågan att släcka eller kontrollera bran-
den inom en viss tid. Dess funktion ska inte påverkas av strömavbrott på grund av brand eller annan 
orsak samt att tillförlitligheten inte får påverkas av andra fysiska faktorer så som termisk påverkan.  

Kravet på boendesprinkler infördes efter noggranna cost-benefitanalyser som visade att nyttan av boen-
desprinklerna övervägar kostnaden som blir av att installera dem, se Boverket (2010b).    

 

 

                                                      

2 Avsedda för småhus, motsvarar NFPA 13D 

3 Den vanligaste typen, motsvarar NFPA 13R 

4 Avsedd för höga hus och vårdanläggningar. 

Sammanfattning 
 
Likheter 

 Br1 eller Br2  

 Fönsterutrymning är inte en tillåten alternativ utrymningsväg  

 Nödbelysning  

 Automatiskt brandlarm och utrymningslarm  

Ändrade regler 

 Gångavstånd till och inom utrymningsväg  

 Lägenheter ska vara egna brandceller  

Nya regler 

 Byggnaden ska delas in verksamhetsklasser  
 Inte tillåtet att tillämpa försvårat öppnande  

 Automatiskt släcksystem  
Figur 4: Sammanfattning av likheter och skillnader mellan brandskyddsregler i kommande och nu 
gällande byggregler 
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5 Vilka är de vanligaste bristerna på särskilda boenden för personer 
med vårdbehov? 

5.1  Brister på vårdanläggningar 

Genom att studera att antal förelägganden utfärdade av Södertörns brandförsvar har några av de mest 
förekommande bristerna identifierats.  

En vanlig brist är otätheter i brandcellsgränser på grund av ingrepp gjorda efter brandcellernas färdigstäl-
lande, bland annat till följd av kabeldragningar. Dessa otätheter förekommer i alla delar av byggnaden 
men framför allt mellan lägenhet och korridor samt mellan korridor och utrymningsväg. Detta är en 
allvarlig brist då det inte längre går att säkerställa att det går att genomföra en säker utrymning via ut-
rymningsvägen innan kritiska förhållanden uppstår.   

Många förelägganden handlade om brister gällande dörrar, i utrymningsväg och i andra övriga utrym-
men. 

En brist som ofta förekommer på särskilda boenden för personer med vårdbehov är dörrar som hålls 
uppe med magnet och som ska stängas automatiskt vid brandlarm samt i närvaro av brandgaser inte 
stängs på ett tillfredsställande sätt. Dörrar med sådan uppställning uppfyller inte kraven för tillfredsstäl-
lande tillhållning helt vid brandlarm. Tillfredsställande tillslutning syftar till att kolven ska gå in minst 7 
mm i slutblecket och för en dörr i brandteknisk klass EI 60 ska kolven gå in minst 10 mm. Ett annat 
problem är låsutformningar som hindrar dörrarna från att sluta tätt då magneterna släpper dem vid 
larm. Bland annat i ett fall var låsningen utformad på så vis att om någon vrider om låset så att kolven 
står i låst läge kan inte dörren sluta tätt vid behov.   

Många förelägganden påpekade även att dörrstängare saknades på lägenhetsdörrarna, vilket är en allvar-
lig brist då det möjliggör brand- och brandgasspridning mellan ett stort antal lägenheter och andra 
utrymmen. En installation av dörrstängare skulle höja brandsäkerheten på vårdanläggningarna avsevärt. 
En annan upptäckt brist är svåröppnande dörrar i utrymningsvägarna, där behövdes en kraft större än 
den rekommenderade 70 N . Enligt gällande föreskrifter ska dörrar vara lätta att öppna utan nyckel eller 
dylikt redskap samt öppnas i utrymningsriktningen. I ett annat fall var dörrarna till lägenheterna av fel 
brandteknisk klass, enligt BBR ska de vara av minst klass EI 30 för att brandgaser och brand inte ska 
kunna sprida sig ut till korridoren allt för snabbt. 

Även utrymningsskyltar får anmärkningar vid tillsyner. Vanligast är att skyltarna inte lyser eller är av 
äldre typ som inte uppfyller kraven enligt AFS 1997:11. Även detta är en allvarlig brist då utrymnings-
skyltar har en viktig funktion vid utrymning, då de talar om för personer i byggnaden vilken som är den 
närmaste vägen till säker plats.  

Det automatiska brandlarmet är på vissa vårdanläggningar inte revisionsbesiktat, vilket innebär att dess 
funktion inte är kontrollerad av auktoriserat externt företag .   
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5.2  Objektsbeskrivning 

De särskilda boenden för personer med vårdbehov som utvärderades ligger i Köpings och Kungsörs 
kommun. I Köpings kommun besöktes Nygården och i Kungsörs kommun Lärken och Lyktan. 

5.2.1 Nygården 

Nygården ligger i Köpings stad på besöksadressen Nibblesbackevägen. Byggnaden som Nygården ligger i 
har fastighetsbeteckning Nygård 4 och började byggas 1966 och stod klart 1970. Dock är det BBR 94 
(Boverket, 1994) som är de gällande byggreglerna då det 1996 genomfördes en förändring i verksamhe-
ten, till särskilda boenden för personer med vårdbehov. Fastighetsägare är Köpings Bostads AB, KBAB, 
och de är även de som sköter fastigheten men brandskyddsansvarig är enhetschefen för respektive avdel-
ning.  

Byggnaden är en suterrängbyggnad vilket innebär att även plan två har markplan på ena sidan. Nygård 4 
består av två flyglar, hus 17 och hus 18, som är sammanbunden med en samlingssal. Båda flyglarna har 
fyra våningsplan där avdelningarna ligger på de tre översta, den nedersta våningen i varje hus är förråd 
och dylikt.  

Nygården har sex avdelningar, tre i varje flygel. Avdelningarna heter Dahliagården, Solgården, Syrengår-
den, Liljegården, Linnégården och Malvagården. Malvagården och Solgården är demensavdelningar där 
man tillämpar försvårat öppnande i form av ett taggsystem på dörrar ut från avdelningen. Totalt arbetar 
55 personer på Nygården men på avdelningarna arbetar tre-fyra personer per avdelning dagtid och en 
nattetid. Respektive avdelning har plats för mellan 11-13 stycken boende, som har tillgång till var sin 
lägenhet. Hälsostatusen på de boende är varierande, både inom Nygården och inom avdelningen, men 
flera är rörelsehindrade med mycket stort vårdbehov vilket innebär att de behöver hjälp att förflytta sig 
vid en eventuell utrymning. 

 

Figur 5: Ritning över hus 18, våning två 
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Figur 6: Ritning över hus 18, våning tre 

 

Figur 7: Ritning över hus 18, våning fyra. 

Dessa ritningar är ritningar över hus 18, men avdelningarna är utformade på samma sätt i hus 17. 

5.2.2 Lärken 

Det särskilda boendet för personer med vårdbehov Lärken ligger i Kungsörs stadskärna på besöksadres-
sen Tornvägen 7. Fastighetsägare är Kungsörs fastighetsbolag, KFAB, och det är även de som sköter 
fastigheten. Brandskyddsansvarig på plats är enhetschefen för boendet. 

Byggnaden har fyra plan där verksamheten bedrivs på plan två och tre. Plan ett är källare med förråds- 
samt personalutrymmen och plan fyra är vindsutrymme.  

Totalt arbetar 12 personer på Lärken, dagtid är de sex stycken som arbetar och på natten endast tre. 
Lärken har plats för 16 lägenheter, sju på nedersta våningen och nio på övervåningen där de boende bor 
en per lägenhet. Hälsostatusen på de boende är varierande, men flera är rörelsehindrade med mycket 
stort vårdbehov vilket innebär att de behöver hjälp att utrymma vid en eventuell brand. 
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Figur 8: Ritning över boendet Lärken, plan 2. 

 

 
Figur 9: Ritning över boendet Lärken, plan 3. 

5.2.3 Lyktan 

Det särskilda boendet Lyktan ligger även det i Kungsörs stadskärna på besöksadressen Tornvägen 7. 
Fastighetsägare är Kungsörs fastighetsbolag, KFAB, och det är även de som sköter fatigheten. Brand-
skyddsansvarig på plats är enhetschefen för boendet. 

Byggnaden är en fyrplans byggnad där Lyktan ligger på plan tre. Plan ett är en källarvåning där det 
endast finns förrådsutrymmen. På plan två bedriv annan verksamhet i form av ett dagcenter och plan 
fyra är ett vindsutrymme. 

På Lyktan arbetar maximalt fyra personer på samma gång men minsta personalantal är en, vilket är på 
natten. Totalt har det särskilda boendet plats för fem boende som då har var sin lägenhet. De boende är 
inte i stort behov av hjälp och skulle vid en utrymningssituation kunna ta sig till säker plats.   
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Figur 10: Ritning över boendet Lyktan 
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5.3  Resultat från fallstudie 

Från den genomförda fallstudien erhölls värden mellan 1 och 5 för varje komponent på de olika avdel-
ningarna och boendena, där 5 är det värde som beskriver den bästa utformningen. Dessa värden ger en 
indikation på hur bra komponenten är utformad på just denna avdelning. Dock behöver inte ett kom-
ponentvärde under 5 betyda att komponenten uppvisar brister enligt BBR eftersom BSV-vård har sin 
egen värderingsskala. Som det även står beskrivet i avgränsningen har endast de komponenter som 
regleras i Boverkets byggregler tagit med, 14 stycken till antalet. 

5.3.1  Gångavstånd till utrymningsväg 

Tabell 4: Gångavstånd till utrymningsväg 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 5 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 5 

Avdelning Linnégården 5 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 4 

Boendet Lärken 4 

Komponenten Gångavstånd till utrymningsväg var inte bara beroende av avståndet till utrymningsväg utan 
även av om alla de boende kunde utrymma via trappa. Det var endast på boendet Lyktan som alla boen-
de kunde utrymma via trappa utan hjälp av personal. 

På de sex avdelningarna så uppfylldes kravet från BSV-vård på maximalt 15 meter till närmaste utrym-
ningsväg, det gav dem ett komponentvärde 5. På de två boendena, Lyktan och Lärken, var gångavståndet 
31 respektive 30 meter vilket gav dem komponentvärdet 4.  

Denna komponent har i BSV-vård en högre kravgräns för komponentvärdet 5 än vad BBR har som 
miniminivå.  
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5.3.2  Brandcellsgräns i bjälklag och väggar 

Tabell 5: Brandcellsgräns i bjälklag 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 5 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 5 

Avdelning Linnégården 5 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 5 

Boendet Lärken 5 

Alla avdelningar och boenden fick högsta komponentvärdet på komponenten Brandcellsgräns i bjälklag. 
Det innebär att bjälklagen är utförda i minst EI 60 samt att eventuella genomföringar är tätade. Det ska 
även finnas rutiner för tätning och hur de ska genomföras. 

5.3.3 Brandcellsgräns i vägg 

Tabell 6 Brandcellsgräns i vägg 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 5 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 5 

Avdelning Linnégården 5 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 5 

Boendet Lärken 5 

Även Brandcellsgräns i vägg fick det högsta komponentvärdet på alla avdelningar och boenden. För att 
avdelningen ska få det högsta värdet ska väggarna till annan brandcell vara utförda i minst EI 60, 
genomföringar i brandcellsväggen ska vara tätade samt att det ska finnas dokumenterade rutiner för 
håltagning och tätning. Är det en flervåningsbyggnad, som alla de undersökta byggnaderna var, får inte 
ytterväggen vara av brännbart material. 
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5.3.4  Interna dörrar och väggar 

Tabell 7: Interna dörrar och väggar 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 3 

Avdelning Solgården 3 

Avdelning Syrengården 3 

Avdelning Liljegården 3 

Avdelning Linnégården 3 

Avdelning Malvagården 3 

Boendet Lyktan 3 

Boendet Lärken 3 

Komponenten Interna dörrar och väggar fick genomgående en 3 på alla avdelningar och boenden. Det 
beror på att alla avdelningarna och boendena hade E30-parti mellan vårdrum och korridor samt E30-
parti upp till bjälklag. Inte på någon avdelning eller boende användes kilar för uppställning av dörrar. 
Det som drog ner komponentvärdet var att det saknades E30-parti mellan korridor och dagrum samt att 
dörrstängare saknades på dörrar till lägenheterna, förråd och dylikt vilket gav ett avdrag på komponent-
värdet.  

5.3.5  Dörr till utrymningsväg 

Tabell 8: Dörr till utrymningsväg 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 4 

Avdelning Solgården 4 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 4 

Avdelning Linnégården 4 

Avdelning Malvagården 2 

Boendet Lyktan 1 

Boendet Lärken 2 

Avdelningen Syrengården var den enda avdelningen som fick det högsta komponentvärdet, se tabell 8. 
Det innebär att dörrarna på Syrengården är av rätt brandteknisk klass försedd med fallkolv och att de 
normalt är stängda. Avdelningarna Dahliagården, Solgården, Liljegården och Linnégården fick kompo-
nentsvärdet 4 vilket innebär att dörrar till utrymningsväg är av rätt brandteknisk klass som är försedd 
med fallkolv och som normal hålls öppen av magnethållare. Malvagården och Lärken hade dörrar som 
normalt är låsta men öppnas via det automatiska brandlarmet, det gav dem ett komponentvärde 2. 
Boendet Lyktans dörr till utrymningsväg var inte i rätt brandteknisk klass. 



 
 

31 

BSV-vård har en högre kravnivå för komponentvärdet 5 än BBR har som miniminivå. 

5.3.6  Automatiskt brandlarm 

Tabell 9: Automatiskt brandlarm 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 3,8 

Avdelning Solgården 3,8 

Avdelning Syrengården 3,8 

Avdelning Liljegården 3,8 

Avdelning Linnégården 3 

Avdelning Malvagården 3 

Boendet Lyktan 3,3 

Boendet Lärken 3,3 

Tabell 9 visar komponentvärdena för det Automatiska brandlarmet. Dahliagårdens, Solgårdens, Syrengår-
dens och Liljegårdens automatiska brandlarm var utformat på samma sätt, vilket gav dem komponent-
värdet 3,8. Avdelningarna har rökdetektorer i lägenheterna och i korridoren men det saknas i utrymmet 
ovanför undertaket. Det automatiska brandlarmet är direktkopplat till räddningstjänsten utan att larm-
lagring tillämpas och det kontrolleras både internt samt enligt RUS.   

Boendena Lyktan och Lärken fick ett något lägre komponentvärde. Detta på grund av att de har en lägre 
grad av kontroll av det automatiska brandlarmet samt att de har telefonuppringd förbindelse till rädd-
ningstjänst. 

Avdelningarna Linnégården och Malvagården som endast hade värmedetektorer i lägenheterna och 
korridoren samt saknade detektorer över undertaket fick komponentvärdet 3.  I övrigt hade de samma 
grad av kontroll samt larmöverföringstyp som de övriga avdelningarna på Nygården. 
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5.3.7  Utrymningslarm 

Tabell 10: Utrymningslarm 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 4 

Avdelning Solgården 4 

Avdelning Syrengården 4 

Avdelning Liljegården 4 

Avdelning Linnégården 4 

Avdelning Malvagården 4 

Boendet Lyktan 0 

Boendet Lärken 0 

På alla avdelningar på Nygården startade utrymningslarmet automatiskt i samband med att det automa-
tiska brandlarmet utlöstes och larmet utgjordes då av en hög tonsignal. Utrymningslarmet ljuder i hela 
byggnaden och hörs på alla avdelningar, för att underlätta vid en eventuell utrymnings finns det även en 
plan för hur de övriga avdelningarna ska bistå. Installationen följer uppsatta rekommendationer. Boen-
dena Lyktan och Lärken hade ett utrymningslarm som aktiverades manuellt med endast ett textmedde-
lande på personalens telefon som indikerade att brand brutit ut.  Det finns inte heller någon framtagen 
plan för hur annan avdelning ska bistå vid eventuell utrymning.   

5.3.8  Utrymningsvägar 

Tabell 11: Utrymningsvägar 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 1 

Avdelning Solgården 1 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 1 

Avdelning Linnégården 1 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 1 

Boendet Lärken 1 

Denna komponent var den som fick bland de lägsta komponentvärdena, fyra av sex avdelningar samt de 
båda boendena erhöll komponentvärdet ett. Det beror på att dessa avdelningar och boenden ligger på 
ett eller flera våningsplan över markplan och endast har utrymningsvägar via trappa. På Malvagården 
och Syrengården finns det möjlighet till horisontell utrymning då båda avdelningarna ligger på mark-
plan.  Komponentens kravnivå för komponentvärdet 5 i BSV-vård är högre än den miniminivå som 
BBR kräver. 
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5.3.9  Ytskikt på väggar 

Tabell 12: Ytskikt på väggar 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 3 

Avdelning Syrengården 3 

Avdelning Liljegården 3 

Avdelning Linnégården 3 

Avdelning Malvagården 3 

Boendet Lyktan 3 

Boendet Lärken 3 

I en Br1-byggnad ska ytskiktet på väggarna vara i lägst klass C-s2,d0 för att uppfylla kraven. Alla avdel-
ningarna och boendena hade ytskikt i minst klass C-s2,d05, se tabell 12.  

5.3.10  Ytskikt på innertak 

Tabell 13: Ytskikt på innertak  

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 4 

Avdelning Solgården 4 

Avdelning Syrengården 4 

Avdelning Liljegården 4 

Avdelning Linnégården 4 

Avdelning Malvagården 4 

Boendet Lyktan 5 

Boendet Lärken 4 

I en Br1-byggnad ska ytskiktet på innertak vara i lägst klass B-s1,d06 för att uppfylla kraven. Alla avdel-
ningarna och boendena klarade detta krav, se tabell 13. 

                                                      

5 Ytskiktsklass. C betyder att det är ett brännbart material, s2 betyder att byggnadsdelen får avge begränsad mängd 
med brandgaser, d0 betyder att brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen.  

6 Ytskiktsklass. B betyder att det är ett brännbart material, s1 byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med 
brandgaser, d0 betyder att brinnande droppar eller partiklar får ej avges från byggnadsdelen 
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5.3.11  Ventilationssystem 

Tabell 14: Ventilationssystem 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 4 

Avdelning Solgården 4 

Avdelning Syrengården 4 

Avdelning Liljegården 4 

Avdelning Linnégården 4 

Avdelning Malvagården 4 

Boendet Lyktan 5 

Boendet Lärken 5 

Boendena Lyktan och Lärken fick komponentvärdet 5 för komponenten Ventilationssystem. För att få 
komponentvärdet 5 ska boendet har ett separat ventilationssystem med tekniska installationer som 
försvårar brandgasspridning. I detta fall utgjordes den försvårande åtgärden av brandgasspjäll. 

De avdelningarna som undersöktes hade ett ventilationssystem som var gemensamt för hela byggnaden 
med en aktiv åtgärd för att försvåra brandgasspridning, även i detta fall ett brandgasspjäll. 

 
5.3.12  Nödbelysning 

Tabell 15: Nödbelysning 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 3 

Avdelning Solgården 3 

Avdelning Syrengården 3 

Avdelning Liljegården 3 

Avdelning Linnégården 3 

Avdelning Malvagården 3 

Boendet Lyktan 0 

Boendet Lärken 0 

Avdelningarna på det särskilda boendet Nygården fick samma komponentvärde då nödbelysningen är 
utformad på samma sätt i hela byggnaden. På Nygården är nödbelysningen placerad i korridorens tak. 
Den tänds då centralmatningen till byggnaden bryts, och dess funktion kontrolleras en gång per år. 
Boendena Lyktan och Lärken fick komponentvärdet 0 eftersom nödbelysning saknas på båda boendena. 
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5.3.13   Vägledande markeringar 

Tabell 16: Vägledande markeringar 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 5 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 5 

Avdelning Linnégården 5 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 5 

Boendet Lärken 5 

Alla de vägledande markeringarna, och även den övriga markeringen, på samtliga avdelningar och 
boenden var av nyare typ, enligt AFS 2008:13. Markeringarna för utrymningsväg var av genomlyst typ. 

5.3.14  Brandsläckarutrustning 

Tabell 17: Brandsläckarutrustning 

Avdelning Viktningsvärde för komponent 

Avdelning Dahliagården 5 

Avdelning Solgården 5 

Avdelning Syrengården 5 

Avdelning Liljegården 5 

Avdelning Linnégården 5 

Avdelning Malvagården 5 

Boendet Lyktan 1 

Boendet Lärken 5 

Kravet från BBR är att det ska finnas fast monterad släckutrustning på avdelningen och att avståndet 
inte ska vara lägre än 25 meter närmaste släckutrustning. Det kravet uppfylldes på alla avdelningar utom 
på boendet Lyktan där avståndet till närmaste släckutrustning var längre än 25 meter. I komponenten är 
det även medtaget att personalen ska vara utbildad på handbrandsläckare vilket de var på samtliga 
avdelningar och boenden. 
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6 Analys 

Följande avsnitt har till syfte att analysera resultaten som erhållits med hjälp av den metod som presen-
terats tidigare i rapporten.  

Resultatet från fallstudien visar det att det finns många brister på särskilda boenden gällande det teknis-
ka brandskyddet.  

 11 av 14 de utvalda komponenterna uppvisade brister enligt BSV-vård  

Med brist menas då komponent som fick komponentvärde lägre än 5 på någon av avdelningarna eller 
boendena 

 6 av 11 komponenter uppvisade brister enligt BBR och dessa är; 

– Gångavstånd till utrymningsväg  

– Interna dörrar och väggar  

– Dörr till utrymningsväg  

– Nödbelysning  

– Utrymningslarm  

– Brandsläckningsutrustning.  

Med brist menas då komponent som inte uppfyller kraven i BBR på någon av avdelningarna eller boen-
dena. 

Resultatet från komponenten Gångavstånd visar att på två av boendena var gångavståndet till närmaste 
utrymningsväg 31 respektive 30 meter. Enligt Boverket (2008) är det rekommenderade gångavståndet till 
utrymningsväg 30 meter i särskilda boenden för personer med vårdbehov. Så på dessa boenden är 
gångavståndet en meter för långt samt exakt så långt det maximalt får vara enligt BBR, vilket i detta fall 
inte är något att eftersträva och bör därmed åtgärdas. I BSV-vård ger båda dessa avstånd ett avdrag på 
komponentvärdet eftersom den optimala utformningen enligt BSV-vård är ett gångavstånd på maximalt 
15 meter. I kommande BBR (Boverket, 2010a), så har det föreskrivna maximala gångavståndet till 
närmaste utrymningsväg ökats till 45 meter för bostäder i verksamhetsklass 5B. Denna avståndsökning 
är en klar försämring av brandskyddet då det leder till att boende och personal får kortare tid på sig att 
utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Även med dagens gångavstånd skulle personalen på 
många särskilda boenden för personer med vårdbehov ha problem med att hinna utrymma alla berörda 
boende inom en rimlig tid, så en ökning av detta gångavstånd kommer med största säkerhet försena 
utrymning ytterligare. Granskar man det krasst kommer befintliga byggnader med för långa gångavstånd 
till utrymningsvägar enligt dagens byggregler att ha godkända gångavstånd enligt de nya byggreglerna, 
utan för den skullen att brandskyddet har förbättrats.   



 

38 

På komponenten Interna dörrar och väggar redovisades brister på alla avdelningar och boenden och det 
beror på att det saknades avskiljning mellan dagrum och korridor på samtliga av de undersökta avdel-
ningarna och boendena. Enligt Boverket (2008) ska en avskiljning i E30 finnas mellan dagrum och 
korridor. Avskiljningen har till syfte att begränsa brand- och brandgasspridning. Boverket (2010a) ställer 
i de nya byggreglerna inga krav på att en sådan avgränsning ska finnas utan har nu övergått till att korri-
dor och dagrum kan ligga i samma brandcell, om korridoren högst betjänar åtta lägenheter. Resultatet 
från fallstudien visar även att det saknades dörrstängare på lägenhetsdörrarma på samtliga avdelningar 
och boenden, vilket är ett krav för att upprätthålla de brandcellsgränser som finns. Dagens byggregler 
kräver att dörrstängare ska finnas installerade på samtliga dörrar i brandscellgränser och där med på 
dörrar till boendelägenheter, men det kravet försvinner i de nya reglerna. Då får lägenhetsdörrarna 
utformas utan dörrstängare om utrymmet de ansluter till, korridoren, endast ansluter till åtta lägenheter. 
Var för sig sänker de nya kraven brandskyddet på särskilda boenden för personer med vårdbehov flera 
steg och i kombination med varandra utgör de en avsevärd försämring av brandskyddet. I teorin kan 
man med den nya utformningen få brand- och brandgasspridning i dagrum, korridor och i åtta lägenhe-
ter från en initalbrand, med andra ord kommer stora delar av en byggnad att beröras. I och med detta är 
det större risk att flera drabbas av en boendes oaktsamhet, då det är större risk för brandspridning 
mellan lägenheterna när det inte kan säkerställas att brandscellsgränserna är intakta. Även i detta fall så 
kommer avdelningarna att bli godkända enligt de nya brandskyddreglerna utan att någon åtgärd för 
förbättring genomförts. 

Dörr till utrymningsväg fick varierande komponentsvärden. De resultat som kan redovisas som brister är 
att på en avdelning samt ett boende var dörren till utrymningsvägen låst med kodlåst, som öppnas 
automatiskt vid utlöst brandlarm samt att på ett boende var dörren till utrymningsväg inte av rätt brand-
teknisk klass. Det är enligt den utredning som Brandkonsulten (Brandkonsulten, 2004) gjorde en god-
känd lösning, att ha kodlås på utrymningsdörrar, om koden finns i direkt anslutning till dörr och 
knappsats. Denna utredning gjordes år 2004 i samband med införandet av begreppet särskilda boenden 
för personer med vårdbehov och ligger delvis till grund för regler som gäller för särskilda boenden. Om 
man istället läser i SOSFS 1992:177 är kodlås på dörrar ingen godkänd lösning om det avser att hålla de 
boende kvar på boendet, och den nya bygglagstiftningen går på Socialstyrelsens linje och hänvisar till 
deras föreskrift i de allmänna råden. Detta gör att utrymningssäkerheten höjs på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov eftersom alla människor har möjlighet att utrymma från avdelningen oberoen-
de av hjälp från annan. Dock bör det nämnas att kodlåsen inte har haft till syfte att hindra de boende 
från att utrymma utan att förhindra att de boende far illa av de ”försvinner” från boendet utan persona-
lens vetskap. 

Föreläggandena visar även att det är vanligt att magnetupphållna dörrar i utrymningsväg inte stängs som 
de ska vid behov, vilket innebär att brandcellsgränserna inte är intakta. Det är en allvarlig brist eftersom 
en brand och brandgaser då enkelt kan sprida sig mellan brandceller.  

Även Automatiskt brandlarm fick varierande komponentvärden, dock redogör inte heller denna kompo-
nent för några större brister, alla faktorer sammanvägt. Det enda avsteget från Boverket rekommenda-
tioner var att på två avdelningar utgjordes detektorerna i lägenheterna och korridorerna av värmedetek-
torer, samt att de saknade detektorer över undertaket. Boverkets rekommendation är att detektering ska 
i så stor utsträckning som möjligt ske med hjälp av rökdetektorer.  Utifrån föreläggandena ser man att 
en vanligare brist är att det automatiska brandlarmet inte är revisionsbesiktigat vilket innebär att dess 
funktion inte kan säkerställas. Lagstiftningen angående automatiskt brandlarm har inte ändrats i någon 
större omfattning om man jämför med den nu gällande, det enda tillägget är en kommentar om att 
larmlagring inte bör tillämpas på särskilda boenden för personer med vårdbehov. Att larmlagring inte 
bör tillämpas får positiv effekt på brandskyddet. Larmlagring innebär att räddningstjänsten larmas 
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senare än vad som är nödvändigt samtidigt som det ställer krav på att personalen ska ha kunskapen att 
agera, vilket de inte alltid har. Fallstudien visar på att reglerna inte heller är i behov av större omstruktu-
reringar. Bristerna som kan påvisas gällande brandlarmet kan inte kopplas till att lagstiftningen är svår-
begriplig eller ofullständig.  

Boendena fick på komponenten Utrymningslarm genomgående värdet 0, vilket berodde på att utrym-
ningslarmet aktiverades manuellt, informationsöverföraren var endast ett textmeddelande på persona-
lens telefon samt att det inte fanns en framtagen plan för hur annan avdelning ska hjälpa till. Enligt 
Boverket (2008) ska utrymningslarmet utformas med hänsyn till boendets utformning, personalbeman-
ning och de boendes hälsa.  I detta fall kan inte utrymningslarmet anses ha utformats enligt Boverkets 
rekommendationer då vissa komponenter saknas i utformningen.  Inte heller reglerna om utrymnings-
larm har genomgått någon betydande omformulering, och det kan inte heller påvisas utifrån fallstudien 
att någon sådan borde ha genomförts. Bristerna som fanns på boendena har sin grund att de använder 
ett äldre system.     

Även komponenten Utrymningsvägar fick genomgående låga komponentvärden även om det inte kan 
redovisas några brister enligt BBR (Boverket, 2008). BSV-vård tar i programmet hänsyn till möjligheten 
att utnyttja horisontella utrymningsvägar från avdelningen eller boendet vid graderingen av komponen-
ten och det medverkar till att de avdelningarna och boenden fick låga komponentvärden. Kravet från 
Boverket sida är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar samt att fönsterutrymning 
inte är tillåtet.  

Skillnaden i de nya byggreglerna är att utrymning genom horisontell passage över annan lokal inte är 
tillåtet samt en rekommendation att inte installera spiraltrappor i utrymningsvägen. Syftet med horison-
tell utrymning är att skapa möjlighet för personalen att i första hand utrymma patienterna från brandut-
satt avdelning till angränsande avdelning som är brandtekniskt avskild via sluss. Att utrymning inte 
kommer att får ske över annan lokal innebär att korridoren, som ofta är utrymningsväg, måste mynna 
till två permanenta utrymningsvägar som leder till fria. I praktiken får inte detta så stor betydelse på 
särskilda boenden för personer med vårdbehov då det i dagsläget inte är en särskilt vanlig lösning, 
horisontell utrymning över annan lokal är mer vanlig på vårdanläggningar så som sjukhus. Rekommen-
dationen om att inte installera spiraltrappor i utrymningsvägen kommer höja utrymningssäkerheten. 
Dels med tanke på att boende på särskilda boenden ofta är rörelsehindrade vilket innebär att personalen 
ska bistå vid utrymning. Spiraltrappor är ofta smala och det är svårt att få plats två personer på samma 
trappsteg, om personalen måste hjälpa boende som är delvis rörelsehindrade ner, och i princip omöjlig 
att dra en madrass genom, om personalen måste hjälpa helt rörelsehindrade personer ner. Dels med 
tanke på, även om mänskliga beteenden ligger utanför denna rapports avgränsning, så är det värt att 
nämna personers ovilja att använda, speciellt höga, spiraltrappor på grund av obehagskänslor. 

Resultatet från komponenten Ytskikt på väggarna visar att inga brister kunde påvisas då alla avdelningar 
uppfyllde kraven för ytskikt i Br1-byggnad. Anledningen till att de inte fick högsta komponentvärdet var 
att BSV har satt en högre kravgräns för komponentvärdet 5 än Boverket har som minimikrav. Det 
samma gäller för komponenten Ytskikt på innertak där avdelningarna och boendena fick ett lägre kom-
ponentvärde trots att ytskiktet är enligt de krav som finns uppsatta enligt Boverket (2008). Om några 
ändringar av reglerna gällande ytskikt genomförts så ligger de under reglerna som gäller för brandteknisk 
klass Br1 och Br2, och därmed utanför denna rapports avgränsning. 

Komponenten Ventilationssystem fick på avdelningarna komponentvärdet 4. Detta på grund av att de 
hade ett ventilationssystem som var gemensamt för hela byggnaden, dock finns det installerade åtgärder 
som ska försvåra brandgasspridning mellan brandceller. Enligt Boverket (2008) ska ventilationssystemet 
utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras, vilket då uppnås med hjälp av de 
försvårande åtgärderna installerade. Inga förändringar i kravnivån har skett i de nya reglerna. 

Resultatet från granskningen av komponenten Nödbelysning visade att på avdelningarna uppfylldes kravet 
på att nödbelysning ska finnas i utrymningsvägarna då den var placerad i korridorerna på samtliga 
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avdelningar. På boendena Lyktan och Lärken saknades däremot nödbelysning helt, vilket är en allvarlig 
brist som bör åtgärdas omgående. Vid ett strömavbrott i samband med brand försämras utrymningsmöj-
ligheterna avsevärt då ljuskällan försvinner och gör det svårare att orientera sig i lokalerna. Denna brist 
kan kopplas till att byggnaderna där boendena är verksamma tidigare användes till andra verksamheter 
och att de inte anpassats till dagens verksamhet.  

Reglerna för nödbelysning har inte ändrats i någon större utsträckning. Två tillägg har gjort, ett som 
betonar att med strömavbrott menas även strömavbrott orsakat av brand samt ett där antalet lux har 
specificerats. Följden av dessa tillägg blir att dels antalet feltolkningar av reglerna minskar när tydligare 
kravgränser sätt ut och dels höjs utrymningssäkerheten. Dessa specificeringar hjälper till att höja nivån 
på brandskyddet då inga negativa konsekvenser av dem har kommit fram.    

Boendet Lyktan var den enda som fick ett lågt komponentvärde på komponenten Brandsläckningsutrust-
ning. Det berodde på att det inte fanns brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning, det var mer än 
25 meter till närmaste släckutrustning, vilket är ett krav från Boverket (2008).  

Gällande de två nya inslagen i reglerna, verksamhetsklasser och boendesprinkler, går inte dessa att 
jämföra med dagens regler utan endast troliga konsekvenser av införandet av dem kan analyseras. Infö-
randet av boendesprinkler kommer påverka brandskyddet positivt då sprinkler bevisligen släcker de 
flesta bränder i ett initialt skede. Införandet har även stöd av de cost-benefitanalyser som genomförts på 
detta område, vilket visar att inte bara de boende tjänar på det utan hela samhället. Den enda negativa 
konsekvensen är att kostnaderna i byggprocessen av särskilda boenden för personer med vårdbehov 
ökar.  

Indelningen av verksamheter i verksamhetsklasser kommer enligt författaren inte påverka i någon större 
utsträckning. Syftet med införandet är att man i framtiden ska kunna specificera brandskyddet ytterliga-
re så att det är anpassat till varje verksamhet istället för byggnad som det delvis har varit innan. Författa-
ren anser att det inte kommer påverka dels för att särskilda boenden för personer med vårdbehov alltid 
har haft undantagsregler som kompletterar de regler som gäller för alla byggnader inom den brandtek-
niska klassen, och dels för att i byggnader där särskilda boenden är belägna oftast inhyser verksamheter 
av samma eller liknande typ. 
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7  Diskussion 

 

Gällande metoden BSV-vård så är det en metod som är tänkt att användas som ett hjälpmedel vid till 
exempel tillsyner på särskilda boenden för personer med vårdbehov och för att upptäcka brister. Meto-
den i sig kan alltså anses generera tillförlitliga resultat. Dock tycker författare att finns begränsningar i 
metoden i form av att underkomponenter inte är synkade med varandra. Ett exempel på detta är att om 
man fyller i att en viss underkomponent saknas på avdelningen måste i vissa fall man ändå fylla i vilket 
tillsynsintervall underkomponenten har. Det är osäkert om programmet då ändå tar hänsyn till tillsyns-
intervallet och ger komponenten ett högre värde än den egentligen borde ha, eller om programmet 
stryker alla följdfrågor på just den underkomponenten när beräkningen av brandskyddsindexet görs. I 
denna rapport har detta faktum inte påverkat resultatet eftersom de komponenter som tagits upp inte 
har berörts av detta. Metoden som användes passar för denna typ av rapport, för att den ger en bra bild 
över hur brandskyddet ser ut på de olika komponenterna samtidigt som den ger en bra överblick över 
det totala brandskyddet på avdelningen. Eftersom författaren var intresserad av att studera komponen-
terna var för sig så passade uppdelningen i komponenter. BSV-vård täcker in de flesta och viktigaste 
aspekterna på brandskyddet.  

De nya byggreglerna som tas upp och analyseras i denna rapport är tagna från Boverkets remiss (Bover-
ket, 2010a), vilket innebär att reglerna med största säkerhet kommer att ändras tills de träder laga kraft. 
Detta är ett faktum som hafts i åtanke under arbetets gång men som inte tagits i beaktning eftersom det 
är i princip omöjligt att veta hur reglerna kommer att förändras.   

Utformningen av reglementet blir bättre i den kommande BBR, det gör det lättare att hitta alla regler 
och råd som gäller för särskilda boenden eller den verksamhet man vill undersöka.  De nya reglerna 
anses dock inte vara bättre än de nu gällande och brandskyddet inte kommer förbättras i och med 
införandet av dem. Ett exempel på en dålig förändring är borttagandet av krav på dörrstängare på lägen-
hetsdörrar. Dörrstängare bidrar till att kunna ha en den öppna miljön som ofta efterfrågas, utan att 
tumma på brandsäkerheten. Det kan tyckas lite motsägelsefullt att Boverket väljer att skriva in att lägen-
heterna ska vara egna brandceller men väljer att ta bort kravet som håller brandcellerna täta. Att dörr-
stängare inte längre blir ett krav och i samband med att kravet på avskiljning mellan dagrum och korri-
dor försvinner möjliggör för en mycket större brand- och brandgasspridning på särskilda boenden för 
personer med vårdbehov.  Det kan i sin tur medföra att utrymningsmöjligheterna försämras avsevärt 
eftersom risken för att korridoren, som vanligtvis är utrymningsväg, rökfylls. 

Självklart finns det även regler som påverkar brandskyddet positivt. Införandet av boendesprinkler är en 
sådan och även att kodlås på utrymningsdörrar inte längre blir en rekommenderad lösning. Författaren 
anser att de kommande reglerna var för sig inte innebär en stor försämring av det totala brandskyddet 
men i samverkan med varandra så påverkar de brandskyddet mycket negativt. Att bara förlita sig på att 
sprinkler kommer släcka alla bränder eller begränsa dess utbredning är ingen bra lösning. Det hade varit 
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bättre om sprinkler hade fått komplettera de redan gällande reglerna, då hade man hade uppnått målet 
om säkrare särskilda boenden för personer med vårdbehov.   

Fallstudien uppvisade brister som författare förväntat sig skulle vara bland de mest vanliga bristerna, 
dock trodde hon att gångavståndet skulle finnas mer representerat men det var endast på ett boende 
som det var ett för långt gångavstånd. Författaren trodde inte heller att variationer bland bristerna skulle 
vara så stor utan att ett antal brister skulle vara överrepresenterade, med vissa lokala avvikelser. Överlag 
var brandskyddet på dessa tre särskilda boenden för personer med vårdbehov på en bra nivå men det 
märktes även att det skiljde mycket mellan kommunerna. Det kan tänkas att nivån på brandskyddet 
varierar väldigt mellan olika kommuner beroende på räddningstjänstens inställning och vilka krav de 
ställer på boendena. Så kanske skulle utfallet av denna rapport bli något annorlunda om en större och 
mer omfattande studie skulle göras, dock skulle nog de brister som identifieras i denna rapport fortfa-
rande vara de mest vanligt förekommande.  

Ett område för vidare forskning och undersökning kopplat till denna rapport är att utreda hur vanligt 
det är med kodlås på utrymningsvägar samt hur det påverkar utrymningssäkerheten, även att utreda 
vilket alternativ till kodlås som är det bästa. Författaren förstår syftet med att vilja hålla de boende inom 
avdelningen men är ändå av den åsikten att de boendes frihet inte får begränsas på grund av att persona-
len inte har möjlighet att övervaka dem.  
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8 Slutsatser 

Utifrån resultatet och analysen har ett antal slutsatser dragits rörande de mål som satts upp i rapportens 
inledande del.  

Brandskyddsreglerna för särskilda boenden har fram till nu gällande brandskyddsregler utvecklats mot 
en säkrare miljö för de boende. Reglerna som finns är tydliga och på en skälig nivå. Slutsatser om den 
nya bygglagstiftningen gällande brandskyddet är att om remissen antas som den är utformad i nuläget 
anser författaren att brandskyddet inte utvecklats i en enhetlig riktning, det är inget tydligt steg mot ett 
säkrare brandskydd som har tagits.  

Några positiva förändringar som skulle genomföras är  

 Boendesprinkler på alla särskilda boenden för personer med vårdbehov 

 Kodlås på utrymningsdörrar är inte längre en godkänd lösning 

 Införandet av verksamhetsklasser. 

Införandet av boendesprinkler skulle betyda mycket för brandskyddet eftersom sprinkler bevisligen 
släcker en stor del av de uppkomna bränderna och den totala brandsäkerheten höj då sprinkler kan 
kompensera för andra mindre, ur brandsäkerhetssynpunkt, gynnsamma lösningar. Boendesprinkler 
skulle kunna förhindra många olyckor med sängrökning, glömda ljus och liknande olyckor.  

Att kodlås på utrymningsdörrar inte längre blir en rekommenderad lösning är också en positiv föränd-
ring eftersom utrymningssäkerheten höjs. Kodlås är och har varit ett problem då utrymningssäkerheten i 
många fall inte uppfylls. Alla människor ska kunna ta sig ut till säker plats vid fara, oberoende av hjälp 
från andra.  

Verksamhetsklasserna kommer innebära att brandskyddet kan effektiviseras eftersom det blir möjligt att 
dela in byggnaden i olika verksamhetsklasser utifrån verksamhet istället för att hela byggnaden måste 
uppfylla kravet för den verksamheten med stört krav på sig. Det kommer förhoppningsvis att minska 
kostnaderna för brandskyddet så att fler verksamhetsutövare följer de regler och rekommendationer som 
finns.  

Negativa förändringar som skulle genomföras är 

 Kravet på avskiljning mellan dagrum och korridor tas bort  

 Ökat gångavstånd till utrymningsväg 

 Kravet på dörrstängare försvinner. 

 Utrymning får inte ske över annan lokal 
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Att kravet på avskiljning mellan dagrum och korridor försvinner innebär en försämring eftersom en 
större del av byggnaden blir utsatt för brand och brandgaser, i samband med att kravet på dörrstängare 
försvinner så möjliggör den nya lagstiftningen för detta scenario. Dörrstängare har hållit brandcellen tät 
och branden inom en brandcell. Avskiljningen mellan korridor och dagrum har säkerställt att korrido-
ren har kunnat användas som utrymningsväg vid en brand i kök och dagrum. Att dessa krav tags bort 
innebär att både utrymningssäkerheten försämras, eftersom korridoren inte är avskiljd, samt som 
nämnts tidigare att en större del av byggnaden blir utsatt för brand- och brandgaser och att fler männi-
skor måste evakueras. 

Att utrymning inte längre får ske över annan lokal innebär i praktiken ingen större förändring för 
särskilda boenden för personer, den sortens lösning är inte så vanlig på dessa boenden utan tillämpas 
mer på sjukhus och liknande verksamheter. Dock försvinner möjligheten att tillämpa denna typ av 
utrymningsväg, det finns ju både för- och nackdelarna med den. En fördel med horisontell utrymning är 
att personalen relativt enkelt kan förflytta sängliggande patienter till säker plats och en nackdel är att 
denna typ av utrymning kräver en välfungerande organisation. 

Överlag, om man väger de positiva förändringarna mot de negativa, har ingen större förändring av det 
totala brandskyddet genomförts, säkerheten kommer vara på samma nivå som innan införandet av 
reglerna eftersom sprinklern förväntas väga upp de förändringar som påverkar brandskyddet negativt. 

Fallstudien visar att bristerna i brandskyddet som finns på särskilda boenden för personer med vårdbe-
hov är många och varierande. Det visar även att det är svårt att dra några slutsatser om vilka brister som 
är mest vanligt förekommande på alla särskilda boenden, sådana generaliseringar verkar endast vara 
möjliga att göra inom samma tillsynsområde.  En orsak till detta kan vara att kravnivån på brandskyddet 
anpassas till nivån på tillsynerna.  

Några slutsatser kan dock dras och då verkar Dörr till utrymningsväg, utifrån både fallstudien och föreläg-
gandena, vara en komponent som uppvisar brister oftare än andra, även om bristerna varierar. De 
vanligaste bristerna inom komponenten var att dörrarna inte sluter tätt och att de saknar dörrstängare. 
Detta kan bero på ett flertal olika saker men en trolig förklaring är förslitningar på dörrar som gör att de 
inte sluter tätt. Att det saknas dörrstängare på många dörrar kan ha sin förklaring i okunskap, att de 
ansvariga inte vet att dörrstängare ska finnas på alla lägenhetsdörrar, det kan också ha ekonomiska skäl. 
Komponenten Interna dörrar och väggar fick nerslag på alla boenden och avdelningar för att det saknades 
avskiljning mellan dagrum och korridor, dock fanns inte denna brist med bland föreläggandena. Även 
om bristen inte finns representerad där kan ändå slutsatsen dras att det är en vanlig brist på särskilda 
boenden för personer med vårdbehov eftersom den förekommer på alla undersökta objekt. 

Gångavstånd till utrymningsväg, Nödbelysning, Brandsläckningsutrustning och Utrymningslarm förekommer på 
för få avdelningar eller boenden för att kunna dra några slutsatser om hur vanligt förekommande de är 
på särskilda boenden för personer med vårdbehov i allmänhet, de förekom endast på en eller två avdel-
ningar eller boenden. Det är möjligt att de skulle förekomma på fler platser om en större studie gjorts 
men utifrån denna fallstudie kan inga slutsatser dras. 

Fallstudien visar även att bristerna i många fall är lätta att åtgärda, ofta handlar det om enklare installa-
tioner, så som tätningströsklar eller dörrstängare, för att höja brandskyddet, vilket är en positiv slutsats 
av fallstudien.  

Så vad kommer de nya byggreglerna gällande brandskydd på särskilda boenden för personer med vård-
behov att göra för att motverka dessa brister? 

Eftersom reglerna om avskiljning mellan dagrum och korridor samt kravet på dörrstängare tags bort i 
den nya lagstiftningen så görs ingenting för att minska dessa brister till antalet, istället tar man bort 
regeln så att det inte finns någon brist att påvisa. Förhoppningsvis kommer dock kravet på boende-
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sprinkler att väga upp dessa avsteg så att det totala brandskyddet håller samma, eller en bättre nivå i 
framtiden. 
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Bilaga A- Underkomponenter 

Underkomponenter till komponenterna i BSV-vård. 

Tabell 18:Underkomponenter i BSV-vård 

Komponent  Underkomponenter 

Personal Planlagd utbildning 

Kunskapskontroll bland personalen 

Förhållande mellan antal personal och antalet patienter 

Minsta bemanning 

Patienter Antal patienter i varje vårdrum 

Patienter som vårdas i korridor. 

Patienternas vårdbehov. Graderas från mycket stort – mycket litet. 

Gångavstånd till utrymningsväg Inga underkomponenter 

 

Brandcellsgräns i bjälklag 

Brandteknisk klass på golv och tak till annan brandcell 

Tätning av genomföringar 

Rutiner för tätning 

Brandcellsgräns i vägg Brännbar yttervägg 

Brandteknisk klass på vägg till annan brandcell 

Tätning av genomföring 

Rutiner för tätning 

Antal våningar ovan mark 

Interna dörrar och väggar Brandteknisk klass på interna dörrar 

Brandteknisk klass på avskiljning mellan dagrum, korridor och dyl. 
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Dörr till utrymningsväg Brandteknisk klass på dörr  

Dörrstängning 

Automatiskt brandlarm Typ av detektorer samt täckningsgrad 

Grad av kontroll 

Larmöverföring 

Utrymningslarm Aktivering 

Installation 

Larm till annan avdelning 

Typ av informationsöverförare 

Sprinkler Täckningsgrad 

Snabbhet 

Hiss som utrymningsväg Hissens funktionssäkerhet 

Sluss 

Antal personer som kan vistas i slussen samtidigt 

Utrymningsvägar Primär utrymningsväg 

Sekundär utrymningsväg 

Utrymningsvägens bredd 

Ytskikt på väggar Ytskiktsklass 

Ytskikt på innertak Ytskiktsklass 

Ventilationssystem System 

Åtgärder för försvårande av brandgasspridning 

Lös inredning Gradering av mängden lös inredning i dagrum och vårdrum 

Fasta riskkällor Rutiner för fasta riskkällor 

Rökning på avdelningen 

Risk för anläggning av brand 

Nödbelysning Strömförsörjning 

Kontroll av nödbelysningen 

Brandgasevakuering Finns anläggning för brandgasevakuering 

Kontroll 
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Vägledande markeringar Typ av markering 

Belysning av markeringsskyltar 

Övriga markeringar 

Brandsläckarutrustning Släckutrustningens omfattning 

Utbildning 

 

 

Räddningstjänsten 

Typ av förstastyrka 

Insatsstyrka 

Tillgänglighet 

Förberedd insatsplan 

Geometrisk utformning Avdelningens utformning 

Våning ovan mark Byggnadens vånings antal 

Drift och underhåll Interna rapporteringsrutiner 

Intern brandskyddskontroll 

Larmstyrka på sjukhus Insatstid på natten 

Övning av larmstyrkan 
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Bilaga B- Intervjufrågor ur BSV-vård 

Här redovisas de frågor som ställdes under intervjuerna till enhetscheferna på avdelningarna och boen-
dena. 

1. Maximalt personalantal:  

2. Minimialt personalantal: 

3. Kunskapskontroll hos personalen (ska vara dokumenterad):  

4. Utbildning (avser >75% av personalen och inom 3år):  

5. Utbildning på brandsläckare(avser >75% av personalen och inom 3år):  

6. Insatstid på natten för larmstyrkan (personal som kan assistera vid en utrymning):  

7. Hur ofta övar denna larmstyrka:  

8. Maximalt patientantal: 

9. Patienter i korridoren:  

10. Patienter/vårdrum:  

11. Patienternas hjälpbehov:  

12. Risk för att patienter anlägger brand (torrkokning, rökning osv.): 

13. Typ av larmöverföring (larmlagring, direkt koppling till sos osv.):  

14. Hur aktiveras utrymningslarmet:  

15. Automatisk larmöverförning till annan avdelning finns samt att det finns en förberedd plan 

att bistå vid utrymning 

16. Primär utrymningsväg:  

17. Alternativ utrymningsväg:  

18. Kan alla utrymma via trappa: 

19. Rutin för fasta riskkällor(brandfarliga varor, öppen låga etc.):  
20. Rökning (på avdelningen):  
21. Kilar för att hålla uppe dörrar finns: 

22. Rutiner finns för rapportering av trasiga prylar och tillbud:  

23. Intern kontroll utöver brandtillsyn finns organiserad (ex. enligt SBF:s rek):  
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24. Brandimpregnerade textilier (madrasser, gardiner osv.):  

25. Finns nödbelysning: 

26. Hur ofta kontrolleras nödbelysningen:    

27. Typ av informationsöverförare (ex ringklocka):  

28. Är ventilationssystemet separat för avdelning: 

29. Finns spjäll eller annan förhindrande åtgärd för brandgassprindning i ventilationen: 

30. Finns anordning för brandgasventilering och hur aktiveras den: 

31. Intern brandskyddskontroll av brandgasventileringen finns: 

32. Övrigt: 

33. Var sitter centralapparaten: 

34. Primära utrymningsvägens bredd: 

35. Sekundära utrymningsvägens bredd:  

36. Gångavstånd till närmaste utrymningsväg: 

37. Brandtekniskklass på dörrar till utrymningsväg:  

38. Ytskikt i utrymningsvägarna: 

39. Tät runt dörrarna till utrymningsvägarna: 

40. Var leder utrymningsvägarna ut: 

41. Risken med lös inredning:  

42. Brandteknisk klass på golv och tak till annan brandcell: 

43. Brandteknisk klass på vägg till annan brandcell: 

44. Minst E30 (dörrar) mellan vårdrum och korridor:  

45. Minst E30 (dörrar) mellan personalrum, dagrum och korridor:  

46. Tätt runt dörrarna: 

47. Samtliga dörrar till vårdrum etc. är stängda eller stängs automatiskt vid brand8:  

48. Vilken klass har ytskiktet på väggarna:  

49. Vilken klass har ytskiktet på innertak och golv:  

50. E30 går upp till bjälklagret:  

51. Hål i tak och golv är tätade:  

52. Hål i väggar är tätade: 

53. Typ av detektor och placering i; Vårdrum/förråd, Korridor och över undertaket:  

54. Sprinklernas täckningsgrad:  

55. Sprinklernas snabbhet:  

                                                      

8 Dörrar som inte påverkar brandsäkerheten i någon större omfattning kan vara öppna utan magnethållare. Ex. 
tvättutrymmen. 
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56. Brandhiss:  

57. Finns sluss mellan hiss och avdelning:  

58. Kan alla som behöver evakueras med hiss få plats samtidigt i slussen:  

59. Vägledande markeringar:  

60. Belysning av markeringar: 

61. Släckutrustning; vilken typ, placering och kontrollerad: 

62. Markeringar av släckutrustning/ övrig utrustning finns:  

63. Geometrisk utformning:  

64. Grad av kontroll på automatlarmet9: RUS+ intern brandskyddskontroll, RUS, Enbart intern 

eller ingen 

65. Installationen av utrymningslarmet följer i stort SBF:s rekommendationer 

66. Dokumenterade rutiner för tätning av tak och  

67. Dokumenterade rutiner för tätning av väggar finns: 

68. Ytterväggen är av brännbart material: 

69. Våningar ovan mark:  

70. Körbar väg fram till insatsvägen: 

71. Finns en förberedd insatsplan: 

72. Typ av styrka på räddningstjänsten: 

73. Insatstid för räddningstjänsten: 

                                                      

9 Underhållsarbete: 1/år 

Månadstest: batteri och funktion/indikeringar 

Kvartalsprov: Larmprov av detektorer, funktionsprov av inkopplade larmdon och dörrmagneter, funktionsprov av 
förbindelsen med larmcentral. 
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Bilaga C- Resultat från BSV-vård 

Här redovisas resultaten från BSV-vård som har använts som underlag till resultatet. 

Dahliagården 

Tabell 19: Resultat från intervju med enhetschef på Dahliagården införda i BSV-vård 

PERSONAL:   

Max patientantal: 13 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 0 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Intern 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 2 st. 
Hjälpbehov: Stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Ja 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 

Utrymningsvägens fria bredd minst 1,2 m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 

Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGSVÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 

Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt 
hålls öppen med magnethållare och försedd 
med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i tillräcklig   
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omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLKLAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
 
Minst E30 parti mellan vårdrum och korridor:  Ja 
  
Minst E30 parti mellan dagrum, personalrum m.fl. och 
korridor:  Nej 
  
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,    
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar uppställda finns:  Nej 
  
YTSKIKT:   
Ytskikt på innertak: klass I 
Ytskikt på väggarna: klass I 

DRIFT, UNDERHÅLL OCH LARMSTYRKA:   
Rutiner finns för rapportering av trasig utrustning och 
tillbud:  Nej 
  
Intern kontroll utöver brandsyn finns organiserad: Ja  
  
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 

Övning av larmstyrkan: 
Styrkan övas ej regelbundet eller med långa 
intervall 

AUTOMATISKT BRANDLARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: rökdetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak:   
Kontrollsystem - Grad av kontroll: RUS-besiktning 

Larmöverföring - Typ av överföring: 
Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan 
larmlagring 

UTRYMNINGSLARM:   
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Aktivering av utrymningslarm Automatisk 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om utrymningslarm: Ja 

Automatisk larmöverföring finns till annan avdelning 
samt att det finns en förberedd planering att bistå vid 
utrymning Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 

VENTILATIONSSYSTEM OCH BRANDGASVENTI-
LAT ION: 
Ventilationssystem: Separat för varje avdelning 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakuering finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 

NÖDBELYSNING OCH VÄGLEDNINGSMARKE-
RING:   
Nödbelysning:   
Strömförsörjning:   
Kontroll av nödbelysningsfunktionen:   
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: < 5 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 
UTFORMNING AV BYGGNAD:   

Geometrisk utformning: 
Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga 
vertikala höjdskillnader 

Våning ovan mark: Belägen över 2:a våning eller under markplan 
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Solgården 

Tabell 20: Resultat från intervju med enhetschef på Solgården införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 12 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 1 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 2 st. 

Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Ja 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Utrymningsvägens fria bredd minst 1,2 m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGSVÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt hålls 
öppen med magnethållare och försedd med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i tillräcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLKLAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 

BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Minst E30 parti mellan vårdrum och korridor: Ja 

Minst E30 parti mellan dagrum, personalrum m.fl. 
och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
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Samtliga dörrar till vårdrum, förråd etc. är stängda 
eller stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt på innertak: klass I 
Ytskikt på väggarna: klass II/III 

Rutiner finns för rapportering av trasig utrustning 
och tillbud: Nej 
Intern kontroll utöver brandsyn finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRANDLARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: värmedetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kontroll: RUS-besiktning + intern brandskyddskontroll 

Larmöverföring - Typ av överföring: 
Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan 
larmlagring 

UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Automatisk 

Installationen följer i stort SBF:s rekommendation 
om utrymningslarm: Ja 

Automatisk larmöverföring finns till annan avdel-
ning samt att det finns en förberedd planering att 
bistå Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
VENTILATIONSSYSTEM OCH Brandgasventila-
tion   
Ventilationssystem: Gemensamt för alla avdelningar 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd finns inom avdelning-
en för att försvåra brandspridning: ja 
Anordning för brandgasevakuering finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
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NÖDBELYSNING OCH VÄGLEDNINGSMAR-
KERING:   
Nödbelysning:   

Strömförsörjning: 
Nödbelysning tänds endast om central matning till 
sjukhuset bryts 

Kontroll av nödbelysningsfunktionen: kontroll en gång per år 
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 
UTFORMNING AV BYGGNAD:   

Geometrisk utformning: 
Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga 
vertikala höjdskillnader 

Våning ovan mark: Belägen över 2:a våning eller under markplan 
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Syrengården 

Tabell 21: Resultat från intervju med enhetschef på Syrengården införda i BSV-vård. 

PERSONAL:   
Max patientantal: 10 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 0 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 2 st. 

Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Nej 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Horisontell utrymningsmöjlighet 
Alternativ utrymningsväg: Horisontell utrymningsmöjlighet 
Utrymningsvägens fria bredd minst 1,2 
m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGSVÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt är stängd och 
försedd med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i tillräcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLKLAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
personalrum m.fl. och korridor: Nej 
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E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt på innertak: klass I 
Ytskikt på väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH LARM-
STYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Nej 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRANDLARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: värmedetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kontroll: RUS-besiktning + intern brandskyddskontroll 
Larmöverföring - Typ av överföring: Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan larmlagring 
UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Automatisk 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om utrymnings-
larm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns till an nan 
avdelning samt att det finns en förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
VENTILATIONSSYSTEM OCH ION: 
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BRANDGASVENTILAT 

Ventilationssystem: Gemensamt för alla avdelningar 
    
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakuering 
finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄGLED-
NINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   

Strömförsörjning: 
Nödbelysning tänds endast om central matning till sjukhuset 
bryts 

Kontroll av nödbelysningsfunktionen: kontroll en gång per år 
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 

Geometrisk utformning: 
Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjd-
skillnader 

Våning ovan mark: Markplan utanför vissa ytterväggar 
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Liljegården 

Tabell 22: Resultat från intervju med enhetschef på Liljegården införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 13 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 0 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 2 st. 

Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Nej 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Utrymningsvägens fria bredd 
minst 1,2 m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGS-
VÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt hålls öppen med magnet-
hållare och försedd med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i till-
räcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLK-
LAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
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Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
personalrum m.fl. och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt på innertak: klass I 
Ytskikt på väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH 
LARMSTYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Nej 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 

Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRAND-
LARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: värmedetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kon-
troll: RUS-besiktning + intern brandskyddskontroll 
Larmöverföring - Typ av överfö-
ring: Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan larmlagring 
UTRYMNINGSLARM:   
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om 
utrymningslarm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns 
till an nan 
avdelning samt att det finns en 
förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
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Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
  
VENTILATIONSSYSTEM OCH 
BRANDGASVENTILAT ION: 
Ventilationssystem: Gemensamt för alla avdelningar 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakue-
ring finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   

brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄG-
LEDNINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   
Strömförsörjning: Nödbelysning tänds endast om central matning till sjukhuset bryts 
Kontroll av nödbelysningsfunk-
tionen: kontroll en gång per år 
Vägledande markeringar:   
    
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 
UTFORMNING AV BYGG-
NAD:   
Geometrisk utformning: Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjdskillnader 
Våning ovan mark: Belägen över 2:a våning eller under markplan 

 



 

69 

Linnégården 

Tabell 23: Resultat från intervju med enhetschef på Linnegården införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 13 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 0 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 02-jan 

Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Nej 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Utrymningsvägens fria bredd 
minst 1,2 m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGS-
VÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt hålls öppen med magnet-
hållare och försedd med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i till-
räcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLK-
LAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
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Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
personalrum m.fl. och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt på innertak: klass I 
Ytskikt på väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH 
LARMSTYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Nej 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRAND-
LARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: värmedetektor 
Korridor: värmedetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kon-
troll: RUS-besiktning + intern brandskyddskontroll 
Larmöverföring - Typ av överfö-
ring: Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan larmlagring 
UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Automatisk 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om 
utrymningslarm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns 
till an nan 
avdelning samt att det finns en 
förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
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Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
VENTILATIONSSYSTEM OCH 
BRANDGASVENTILAT ION: 
Ventilationssystem: Gemensamt för alla avdelningar 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakue-
ring finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄG-
LEDNINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   
Strömförsörjning: Nödbelysning tänds endast om central matning till sjukhuset bryts 
Kontroll av nödbelysningsfunk-
tionen: kontroll en gång per år 
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 
UTFORMNING AV BYGG-
NAD:   
Geometrisk utformning: Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjdskillnader 
Våning ovan mark: Belägen på 2:a våning 
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Lärken 

Tabell 24: Resultat från intervju med enhetschef på Lärken införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 16 
Max personal: 6 
Minsta antal personal: 3 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 1-2 st. 
Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Ja 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Ja 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Utrymningsvägens fria bredd 
minst 1,2 m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <30 
DÖRR TILL UTRYMNINGS-
VÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som är låst med kompletterad med 
öppning via automatisk brandlarm 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i till-
räcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLK-
LAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner Ja 
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finns: 

BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
personalrum m.fl. och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt_på_innertak: klass I 
Ytskikt_på_väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH 
LARMSTYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Ja 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRAND-
LARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: rökdetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kon-
troll: RUS-besiktning 
Larmöverföring - Typ av överfö-
ring: Telefonuppringd förbindelse till räddningstjänsten 
UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Manuell 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om 
utrymningslarm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns 
till an nan 
avdelning samt att det finns en 
förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Nej 
Typ av informationsöverförare: Textfönster indikerar att brand utbrutit och var det skett 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
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Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet: Vanlig sprinkler, RTI>50 
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
VENTILATIONSSYSTEM OCH 
BRANDGASVENTILAT ION: 
Ventilationssystem: Separat för varje avdelning 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakue-
ring finns: Nej 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄG-
LEDNINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   
Strömförsörjning: Nödbelysning saknas 
Kontroll av nödbelysningsfunk-
tionen:   
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Insatsplan saknas och är ej orienterad på objektet 
UTFORMNING AV BYGG-
NAD:   

Geometrisk utformning: 
Enkelkorridor med horisontell riktningsändring eller höjdskillnad i 
korridor > 1m 

Våning ovan mark: Belägen på 2:a våning 
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Malvagården 

Tabell 25: Resultat från intervju med enhetschef på Malvagården införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 10 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 1 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 1-2 st. 

Hjälpbehov: Mycket stort 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Ja 
Rökning: Nej 
Patient som kan anlägga brand: Nej 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Horisontell utrymningsmöjlighet 
Alternativ utrymningsväg: Horisontell utrymningsmöjlighet 
Utrymningsvägens fria bredd minst 1,2 
m :Ja 
Kan alla utrymma via trappa: Nej 
Gångavstånd till utrymningsväg: <15 
DÖRR TILL UTRYMNINGSVÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt är stängd och 
försedd med fallkolv 

RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i tillräcklig   
omfattning och är kontrollerad: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLKLAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner finns: Ja 

BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   

Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
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personalrum m.fl. och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt_på_innertak: klass I 
Ytskikt_på_väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH LARM-
STYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Nej 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRANDLARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: värmedetektor 
Korridor: värmedetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kontroll: RUS-besiktning + intern brandskyddskontroll 
Larmöverföring - Typ av överföring: Direkt förbindelse till räddningstjänsten utan larmlagring 
UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Automatisk 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om utrymnings-
larm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns till an nan 
avdelning samt att det finns en förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Ja 
Typ av informationsöverförare: Ringklocka eller tonsignal 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
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VENTILATIONSSYSTEM OCH 
BRANDGASVENTILAT ION: 
Ventilationssystem: Gemensamt för alla avdelningar 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakuering 
finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄGLED-
NINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   

Strömförsörjning: 
Nödbelysning tänds endast om central matning till sjukhuset 
bryts 

Kontroll av nödbelysningsfunktionen: kontroll en gång per år 
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Personal är orienterad 
UTFORMNING AV BYGGNAD:   

Geometrisk utformning: 
Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjd-
skillnader 

Våning ovan mark: Markplan utanför vissa ytterväggar 
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Lyktan 

Tabell 26: Resultat från intervju med enhetschef på Lyktan införda i BSV-vård 

PERSONAL:   
Max patientantal: 5 
Max personal: 4 
Minsta antal personal: 1 
Utbildning: Prakt 
Kunskapskontroll: Ingen 
Brandsläckareutbildning: Ja 
PATIENTER:   
Patienter/vårdrum: 02-jan 

Hjälpbehov: Normalt 
Patienter i korridor: Nej 
Rutin för fasta riskkällor: Ja 
Rökning: Ja 
Patient som kan anlägga brand: Ja 
UTRYMNINGSVÄGAR:   
Primär utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Alternativ utrymningsväg: Utrymningsväg via trappa 
Utrymningsvägens fria bredd minst 
1,2 m :Nej 
Kan alla utrymma via trappa: Ja 
Gångavstånd till utrymningsväg: <45 
DÖRR TILL UTRYMNINGS-
VÄG:   

Dörr till utrymningsväg: 
Brandtekniskt rätt klassad dörr som normalt hålls öppen med mag-
nethållare och försedd med fallkolv 

DÖRR TILL UTRYMNINGS-
VÄG:   
Dörr till utrymningsväg: Ej brandtekniskt rätt klassad dörr 
RISKER OCH SÄKERHET:   
Risken med lös inredning: Normal 
Finns det släckutrustning i tillräck-
lig   
omfattning och är kontrollerad: Nej 
BRANDCELLSGRÄNS BJÄLK-
LAG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Hål i golv och tak är tätat: Ja 
Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Föreskriven klass eller mer: Ja 
Ytterväggen är brännbar: Nej 
Hål i väggen tätat: Ja 
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Dokumenterade interna rutiner 
finns: Ja 
BRANDCELLSGRÄNS VÄGG:   
Minst E30 parti mellan vårdrum   
och korridor: Ja 
Minst E30 parti mellan dagrum,   
personalrum m.fl. och korridor: Nej 
E30 parti går upp till bjälklaget: Ja 
Samtliga dörrar till vårdrum,   
förråd etc. är stängda eller   
stängs automatiskt vid brand.**: Nej 
Kilar för att hålla dörrar   
uppställda finns: Nej 
YTSKIKT:   
Ytskikt_på_innertak: klass I på tändskyddande beklädnad 
Ytskikt_på_väggarna: klass II/III 
DRIFT, UNDERHÅLL OCH 
LARMSTYRKA:   
Rutiner finns för rapportering   
av trasig utrustning och tillbud: Ja 
Intern kontroll utöver brandsyn   
finns organiserad: Ja 
Insatstid på natten: Kort insatstid, <3min 
Övning av larmstyrkan: Styrkan övas ej regelbundet eller med långa intervall 
AUTOMATISKT BRANDLARM:   
Typ av detektor och placering   
(Heltäckande system):   
Vårdrum/förråd: rökdetektor 
Korridor: rökdetektor 
Över undertak: ingen 
Kontrollsystem - Grad av kontroll: RUS-besiktning 
Larmöverföring - Typ av överfö-
ring: Telefonuppringd förbindelse till räddningstjänsten 
UTRYMNINGSLARM:   
Aktivering av utrymningslarm Manuell 
Installationen följer i stort   
SBF:s rekommendation om ut-
rymningslarm: Ja 
Automatisk larmöverföring finns 
till an nan 
avdelning samt att det finns en 
förbere dd 
planering att bistå vid utrymning: Nej 
Typ av informationsöverförare: Textfönster indikerar att brand utbrutit och var det skett 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
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Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Ja 
SPRINKLER OCH HISS:   
Sprinkler:   
Täckningsgrad: Sprinkler saknas 
Snabbhet:   
Kontroll:   
Är hissen oberoende av brand   
på avdelningen? Nej 
Slussen: Sluss mellan hiss och avdelning saknas 
Alla patienter som evakueras   
kan samtidigt vistas i slussen? Nej 
VENTILATIONSSYSTEM OCH 
BRANDGASVENTILAT ION: 
Ventilationssystem: Separat för varje avdelning 
Spjäll eller annan aktiv åtgärd   
finns inom avdelningen för att   
försvåra brandspridning: Ja 
Anordning för brandgasevakuering 
finns: Ja 
Intern brandskyddskontroll av   
brandgasevakuering finns: Ja 
NÖDBELYSNING OCH VÄG-
LEDNINGSMARKERING:   
Nödbelysning:   
Strömförsörjning: Nödbelysning saknas 
Kontroll av nödbelysningsfunktio-
nen: kontroll mer sällan 
Vägledande markeringar:   
Typ av markeringar: Skyltar med nyare typ av symbol 
Belysning av markeringar: Genomlysta skyltar 
Övriga markeringar: Ja 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN:   
Typ av styrka: 1 + 4 
Insatstid: 5-10 min 
Körbar väg fram till insatsväg? Ja 
Förberedd insatsplan: Insatsplan saknas och är ej orienterad på objektet 
UTFORMNING AV BYGGNAD:   
Geometrisk utformning: Rak enkelkorridor med rum på två sidor. Inga vertikala höjdskillnader 
Våning ovan mark: Belägen på 2:a våning 



 

81 

 

 


