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Sammanfattning 
Detta examensarbete syftar till att kartlägga räddningstjänstens kunskap om de brandtekniska 

installationer som föreskrivs i olika typer av byggnader samt i vilken omfattning dessa nyttjas vid 

insatser och vilka eventuella brister som upplevs vid användningen av dem. Utredningen har även 

omfattat, om det finns andra installationer som är nödvändiga för att underlätta räddningstjänstens 

insats utöver de som föreskrivs i byggreglerna. De brandtekniska installationer som har studerats är 

installationer som det ställs krav på i Boverkets byggregler för att underlätta räddningstjänstens insatser 

vid brand i byggnader, som exempelvis brandgasventilation av trapphus, vindar och källare, trycksatta- 

och ej trycksatta stigarledningar samt räddningshiss. Insamling av underlag till utredningen har skett 

genom att studera insatsrapporter och olycksutredningar från insatser vid brand i byggnad. Dessa har 

kompletterats med nio telefonintervjuer med befäl inom räddningstjänstens organisation med 

erfarenhet från insatser. En litteraturstudie har även utförts där regelverk som berör aktuellt område 

har studerats i syfte att klargöra vilka krav som ställs på brandtekniska installationer i byggnader samt 

vilka krav byggherrar och räddningstjänstens organisation måste ta hänsyn till avseende insatser, 

utbildning och det förebyggande arbetet. 

Kunskapen hos räddningspersonalen bedöms som tillräcklig avseende brandgasventilation av trapphus, 

källare och vindsutrymmen samt ej trycksatta stigarledningar. De som nämner att kunskapen kan 

förbättras efterfrågar tillfällen för praktisk övning. I intervjuerna har även observationen gjorts att 

kunskapen om vilken metod som är mest effektiv vid en vindsbränder skiljer sig mellan olika befäl. Några 

befäl påtalar om vikten att ventilera i ett tidigt skede medan andra nämner att den mest lämpade 

strategin är att stänga inne branden och använda sig av skärsläckare eller dimspik i ett tidigt skede. 

Kunskapen om trycksatta stigarledningar och räddningshissar är dock inte tillräcklig. Samtliga befäl 

påtalar att de saknar tillräcklig kunskap alternativt att den är bristfällig. Anledningen till detta bedöms 

vara att sådana installationer endast föreskrivs i höga byggnader och är inte särskilt vanligt 

förekommande installationer utanför större städer. 

Vid studien av insatsrapporter och olycksutredningar kan det konstateras att samtliga kommentarer, 

kopplade till aktuella installationer, handlade om att installationen inte fungerade på grund av bristande 

underhåll av fastighetsägaren. Detta bekräftades sedan även i telefonintervjuerna där samtliga 

intervjuade personer påtalade att det är den största anledningen till att installationer i byggnader ibland 

inte används vid insatser eller att de fördröjer insatstiden för att styrningar är ur funktion. 

Följande indikationer från intervjuerna har identifieras och kan utgöra utgångspunkter för vidare 

studier: 

- Nya tekniska installationer innebär att räddningstjänsten måste bli mer flexibel vid insats. 

Insatsstöd och framkörningskort kan bli allt mer viktigt i takt med att tekniska installationer blir 

allt mer avancerade. 

- Möjligheten till kommunikation i stora byggnader är en förutsättning för rökdykning enligt AFS 

2007:7. Hänsyn till detta bör tas i BBR.  

- Schablonmässig dimensionering av frånluftsöppningar i byggnader enligt BBR motsvara inte de 

behov på frånluft som räddningstjänstens övertrycksfläktar kräver. 

- Möjligheten att brandgasventilera horisontella utrymningsvägar som korridorsboenden och 

hotellkorridorer föreskrivs inte i BBR. Detta kan vara nödvändigt då det kan vara problematiskt.  
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Abstract 
This report aims to investigate the knowledge and use by the fire and rescue service of building-code 

required fire service facilities. The report covers to what extend different fire service facilities are used 

during the fire-fighting and rescue responses and further more if there are any common points of 

weakness in regards to usage of the installations. The report also covers if there are other installations 

that are considered necessary to the firefighting operations, but are not required by the building code. 

The type of facilities that have been studied are those which are required by the building code to aid 

firefighting and rescue responses in regards to smoke gas venting of stairways, fire compartments in 

attics and basements in a building, pressurized and non-pressurized fire risers and rescue lift, as 

examples. This academic report is based on field-reports and investigations from rescue responses. The 

report material is complemented with interviews that have been conducted with commands from 

various fire brigades. A study of building codes requirements relating to firefighting facilities have been 

undertaken to clarify what regulations property owner and the fire brigade have to take into account for 

certain types of buildings.  

The results show that knowledge within the fire brigade is to be deemed sufficient in regards to smoke 

gas venting of stairways, basements, attics and non-pressurized fire risers. Some commands requested 

more practical exercises to improve the knowledge about how to use these facilities. The results also 

show that the methods for fighting attic fires vary between commands. Some commands conveyed that 

the preferred method to fight an attic fire is to ventilate at an early stage while other commands said 

that the preferred method was to enclose the fire to limit the available oxygen and thereafter use tools 

that make it possible to fight the fire from outside the building, by using a “Cobra” fire-fighting system 

as an example. The results also show that knowledge in regards to use of pressurized fire risers and 

rescue lifts are insufficient. The reason for this lack of knowledge is deemed to be that that these kind of 

installations are only required in high-rise building which are uncommon outside of urban areas.  

From the study of the field-reports and prior investigations of fire-fighting and rescue operations, it can 

be concluded that all remarks in regards to failing systems was due to lack of maintenance. This was also 

confirmed by the interviews, where all commands communicated that a main reason for the 

installations not being used in the field where the fact that using, or attempting to use, these 

malfunctioning installations where very time consuming. As a result from the interviews, the following 

areas have been identified as where further studies and investigations should be conducted: 

- New and more developed installations lead to a higher demand for adaptability of the fire 

brigade in regards to organizing and planning fire-fighting and rescue responses. To achieve a 

more flexible organization, more support and education for firefighting operations can be 

required in regards to these more technically advanced installations.  

- Regulations from the Authority of Working Environment prescribe the requirement for ability to 

communicate during fire-fighting operations. This requirement should have been taken into 

account in the Building Codes as well in regards to the risk of failing communicating abilities in 

tall and large buildings.  

- Building Code standard for sizing of openings for smoke gas ventilation do not correspond to the 

required size of openings needed for the fire brigade portable pressurized fans. 

- The need for smoke venting of horizontal egress routes in high buildings, for example in hotels, 

are not regulated in the Building Code.   
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1 INLEDNING 

MSB:s vision är ett säkrare samhälle i en föränderlig värld och dess uppdrag är att, tillsammans med 

andra aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.  

Vid en olycka i samhället krävs snabba insatser för att begränsa konsekvenserna av olyckan och för att 

detta skall vara möjligt måste kommuner se till att den kommunala räddningstjänsten har tillräcklig 

förmåga för att göra en effektiv insats. Vid en insats görs riskbedömningar av ansvarigt befäl för att 

bedöma om en insats är möjlig ut bland annat arbetsmiljöaspekten. För att underlätta 

räddningstjänstens insats i byggnader ställer BBR krav på att olika typer av byggnader skall förses med 

brandtekniska installationer som underlättar insatsen. Frågan som ställs är, hur räddningstjänstens 

kunskap är om de brandtekniska installationer som byggnader förses med, samt i vilken omfattning de 

nyttjas vid en insats.  

1.1 BAKGRUND 
Denna utredning utförs på uppdrag av MSB som ett examensarbete på brandingenjörsutbildningen, 

Luleå tekniska universitet. Enligt förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ska MSB ansvara för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 

försvar. Ansvaret omfattar åtgärder före, under och efter en olycka. Som beskrivs i lagtexten ska 

myndigheten [1.]: 

1. Utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet 

med förebyggande och sårbarhetsreducerade åtgärder. 

2. Arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera 

olyckor och kriser. 

3. Bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser, 

4. Följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och  

5. Se till att utbildning och övningar kommer till stång inom myndighetens ansvarsområde. 

MSB:s verksamhet utgår ifrån förordningen och har i uppdrag att inom kommande år stödja och driva på 

utvecklingen av följande prioriterade områden [2.]: 

- Förmåga till kontinuitet i samhällsviktig verksamhet 

- Förmåga att hantera information säkert 

- Förmåga att genomföra räddningsinsatser 

- Förmåga att agera samordnat vid händelser 

Vid dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd skall krav i lagar och förordningar i plan-och 

bygglagen samt plan- och byggförordningen efterföljas. Krav ställs såväl vid nybyggnation som vid 

ombyggnad och annan ändring. För att förtydliga kraven i lagar och förordningar ger boverket ut 

föreskrifter och allmänna råd där i princip alla tekniska föreskrifter om hur byggnader skall utformas 

finns. Undantaget är krav på byggnadens bärande konstruktion vilka redovisas i EKS; europeiska 

konstruktionsstandarder. Av plan- och byggförordningen framgår vidare att räddningsmanskapets 

säkerhet vid brand skall beaktas och därför är brandtekniska installationer avsedda för släck och 
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räddningsinsatser en viktig del brandskyddet i en byggnad. För byggherren innebär sådana installationer, 

förutom en ekonomisk insats, ett regelbundet underhållsarbete för att säkerställa dess funktion över tid. 

Kraven på brandtekniska installationer vars syfte är att underlätta räddningstjänstens insats har inte 

nämnvärt förändrats sedan Byggnadsstadgan som utgavs 1960 då man ställde krav på 

brandgasventilation av trapphus samt tillgång till stigarledningar i höga byggnader. Nya krav har givetvis 

tillkommit med hänsyn till att det idag byggs högre och mer komplexa byggnader än förut. Oklart är 

dock i vilken omfattning de aktiva system som föreskrivs uppfyller det syfte de installerats för och vilken 

nytta räddningstjänsten har av systemen. Ingen känd utredning har utförts på detta tidigare och 

eftersom att vissa av kraven har funnits med över en längre tid efterfrågar MSB en utredning, i form av 

detta examensarbete, om i vilken omfattning de brandtekniska system som föreskrivs i regelverken 

används vid insatser i byggnader. Intressant är också hur räddningstjänstens kunskap är om 

brandtekniska installationer som byggnader förses med samt i vilken omfattning nyttjas de vid en insats. 

1.2 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
Utredningen syftar till att nationellt sett kartlägga räddningstjänstens kunskap om de brandtekniska 

installationer som krävs i olika typer av byggnader samt i vilken omfattning dessa nyttjas vid insatser, 

och vilka eventuella brister såväl organisatoriskt som gällande installation och underhåll som finns 

avseende detta. 

Intressant är också att utreda om det finns andra installationer som är nödvändiga för att underlätta 

räddningstjänstens insats. Förslag på sådana åtgärder hanteras under en fråga i intervjustudien och 

redovisas som förslag på vidare studier och är inte arbetets primära syfte. 

Utredningen väntas inte ge några klara besked utan endast indikationer som i efterhand kan värderas 

för eventuell ytterligare utredning.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
De brandtekniska installationer som har studerats är sådana installationer som det ställs krav på i BBR 

för att underlätta räddningstjänstens insatser vid brand i byggnader. De installationer som rapporten 

omfattar är: 

- Brandgasventilation av trapphus (BBR 5:732) 

- Brandgasventilation av vindar (BBR 5:732) 

- Brandgasventilation av källare (BBR 5:732) 

- Stigarledning både trycksatt och ej trycksatt (BBR 5:733) 

- Räddningshiss (BBR 5:734) 

Studien omfattar ingen bedömning eller redovisning av räddningstjänsters insatsmetoder eller tillgång 

till verktyg vid insatser. Det är heller inte en bedömning av tillförlitligheten hos de brandtekniska 

installationerna.   
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2 METOD 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie av regelverk som berör området. Studien omfattade byggregler, 

lag om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagstiftning med tillhörande handböcker samt utredningar som 

berör aktuellt område. Syftet med litteraturstudien är att klargöra vilka krav som ställs på brandtekniska 

installationer i byggnader för att underlätta räddningstjänstens räddningsinsats samt för att redogöra 

för vilka lagar som räddningstjänstens organisation måste ta hänsyn till vid insatser. Litteraturstudien är 

utförd ur en ingenjörsmässig och byggnadsteknisk synvinkel på problematiken.  

Utvärderingen utfördes till en början med intentionen att sammanställa insatsrapporter i syfte att skapa 

ett statistiskt underlag men tidigt i utredningen kunde avgörande brister i insatsrapporteringen 

identifieras som inte skulle ge statistiken någon tillförlitlighet i detta avseende. I och med detta 

ändrades tillvägagångssättet och istället studerades utvärderingar och kommentarer från 

insatsrapporter för att skapa en bild av eventuella problem vid användningen av brandtekniska 

installationer under insatser. Insatsrapporterna är inhämtade från MBSs databas och de som har 

omfattats av studien är de rapporter som sammanställdes under år 2014 och är begränsade till sådana 

som omfattar insatser vid brand i byggnader. Även olycksutredningar har studerats från 2008 och framåt. 

Olycksutredningar skiljer sig från insatsrapporter i avseendet att dessa utgör en djupare utvärdering av 

insatsen.  

Utifrån resultatet från insatsrapporter och olycksutredningar sammanställdes intervjufrågor som sedan 

användes vid tillfällen då nio befäl med erfarenhet från räddningstjänstens insatsverksamhet 

intervjuades. Frågeformulär och resultat från litteraturstudien redovisas under ”Bilaga 3 - 

Intervjustudie”. 

De insatsrapporter som studerats sammanfattas under ”Bilaga 1 – Kommentarer från insatsrapporter” 

och de olycksutredningar som studeras sammanfattas under ”Bilaga 2 – Kommentarer från 

olycksutredningar”.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 REGELVERK 
Plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen ersatte byggnadslagen och byggnadsstadgan och 

trädde i kraft 1 juli 1987 [3.]. Bestämmelser för brandskydd vid byggnationer ställs i plan- och bygglagen, 

PBL och den tillhörande plan- och byggförordningen, PBF. Under 4§ under 8 kapitlet i PBL framgår 

att ”ett byggnadsverk ska ha de egenskaper som är väsentliga i fråga om säkerhet i händelse av brand.” I 

PBF förtydligas under kapitel 3, 8§, för att uppfylla kraven i händelse av brand skall en byggnad vara 

utförd på ett sätt som innebär att [4.]: 

1. Byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

3. Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 

4. Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt 

och 

5. Hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. 

Punkt nr 5 handlar om krav på brandtekniska installationer för att underlätta räddningstjänstens insats i 

olika typer av byggnader samt att räddningstjänsten skall ha tillträde och att byggnaden skall vara 

åtkomlig för en räddningsinsats. Kraven på byggnaders utformning med hänsyn till möjlighet till 

räddningsinsatser framgår under avsnitt 5:7 i BBR. 

3.1.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler, BBR, började gälla år 1994 då BBR 1 trädde i kraft den 1 januari och samtidigt 

upphörde de tidigare nybyggnadsreglerna att gälla[3.]. BBR ger funktionskrav vilket innebär att en 

funktion skall uppnås vilket innebär att olika utföranden kan uppnå samma funktion.  

Boverket tydliggör kraven i PBL och PBF med dess tillämpningsföreskrifter, BBR. I regelverket redovisas 

föreskrifter och allmänna råd. I BBR finns alla tekniska föreskrifter som redovisar hur en byggnad skall 

utformas förutom bärverkskraven. BBR omfattar i första hand personsäkerheten i byggnader medan PBF 

även berör egendomsskydd [4.].  

Under avsnitt 5:7 i BBR som benämns ”Möjlighet till räddningsinsatser” ställs krav på åtkomlighet av 

byggnaden samt på brandtekniska installationer för att byggnaden skall vara tillgänglig för 

räddningstjänsten och för att underlätta räddningsinsatsen.  

Dimensioneringen av byggnadstekniskt brandskydd kan utföras genom förenklad dimensionering eller 

analytisk dimensionering eller med en kombination av dessa. Avsnitten är uppdelade i föreskriftstexter 

som alltid skall uppfyllas samt allmänna råd. Vid förenklad dimensionering uppfylls de allmänna råd som 

redovisas i avsnitt 5:2–5:7 i BBR och om man behöver göra avsteg från dessa utförs en analytisk 

dimensionering i syfte att visa att funktionskravet och motsvarande säkerhetsnivå uppfylls genom annat 

utförande än det de som framgår i de allmänna råden. Vidare har boverket gett ut allmänna råd om 

analytisk dimensionering vilket redovisar tillvägagångssätt vid analytisk dimensionering.  
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3.1.2 AFS 2007:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning 

Rökdykning innebär stora psykiska och fysiska risker och personalen utsätts för extrem belastning i 

samband med en rökdykarinsats. Därför har arbetsmiljöverket utfärdat föreskrifter och allmänna råd 

som förebygger ohälsa och olycksfall i samband med rök- och kemdykning[5.]. Nedan följer en 

redogörelse över delar som AFS 2007:7 omfattar samt vilka av dessa som berör aktuellt 

utredningsområde. 

Risker i samband med rökdykning är ofta svåra att identifiera på förhand varför arbetsskador och tillbud 

i samband med rökdykning rapporteras för att sådana skall kunna förebyggas i framtiden. I regelverket 

framgår att under åren 1998-2004 genomfördes i genomsnitt 3200 rökdykarinsatser per år i Sverige. 

Statistik visar att över anmälda arbetsplatsolyckor ligger brandmännen i topp tillsammans med slaktare 

och styckare med fler än 30 olycksfall per 1000 förvärvsarbetare. Stöd för åtgärder för att minska risker 

för t.ex. räddningstjänsten finns redovisade i ett tjugotal föreskrifter som arbetsmiljöverket har 

meddelat.  

Delar som omfattas av föreskrifterna och de allmänna råden är: 

1. Riskbedömning 

2. Rök- och kemdykning 

3. Läkarundersökning och test av fysisk arbetsförmåga 

4. Utrustning 

5. Utbildning och övning 

De delar av AFS 2007:7 som bedöms ha koppling till räddningstjänstens nyttjande och kunskap om 

brandtekniska installationer i byggnader bedöms omfatta riskbedömning, utrustning, rök- och 

kemdykning avseende säker tillgång till släckvatten samt utbildning och övning. Nedan beskrivs dessa 

delar.  

Arbetsledaren skall vid en insats göra en riskbedömning över skadeplatsen så att insatsen kan planeras 

och organiseras och om riskerna är för stora skall inte insatsen genomföras. Det är arbetsledarens 

ansvar att se till att rökdykare utsätts för rimliga risker i förhållande till vad som skall uppnås. Samtliga 

installationer som beskrivs i denna rapport är en förutsättning för att befälet skall kunna göra sin 

riskbedömning vid insats i större komplexa byggnader. Det kan handla om rökdykning i höga byggnader 

som kräver tillgång till stigarledningar och räddningshissar etc. 

Föreskriften ställer krav på att rökdykare skall ha tillgång till säkert vatten. Detta framgår under § 12 

enligt texten ”Vid brand eller risk för brand ska rök- och kemdykare för sitt skydd ha säker tillgång till 

vatten”. Regelverket säger att släckvatten skall finnas under hela tiden en insats pågår. Detta innebär att 

vattentillgången måste övervakas så att eventuella fel omedelbart kan åtgärdas alternativt att 

rökdykarna kan varnas om det skulle uppstå allvarliga problem med vattenförsörjningen. För att 

tillgången till släckvatten skall anses säkerställd skall det finnas minst två av varandra oberoende system. 

I de flesta fall försörjer räddningstjänsten sig själva med släckvatten via sitt egna slangsystem och vatten 

från tankbil eller utvändig vattenpost i gata men i höga byggnader är det för tidskrävande att ”rulla slang” 

och det blir då avgörande för att kunna genomföra en effektiv insats att det finns tillgång till 

stigarledningar för vattentransport upp i byggnaden.  
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Vidare ställer AFS 2007:7 krav på utbildning och övning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att 

personalen har erforderlig utbildning, erfarenhet och kompetens för uppgiften samt för att utbildningen 

håller tillräcklig kvalitet. Rökdykare ska ha genomgått teoretisk och praktisk övning innehållande 

nedanstående och för att underhålla färdigheterna skall övningar ske minst fyra gånger per år varav 

minst två i varm miljö.  

Utbildningsnivån för rökdykare är minst 56 timmar uppdelade på teori, praktik och examination. De som 

genomgått utbildningen skall då ha de färdigheter som krävs dör att tjänstgöra som rökdykare.  

Teorin omfattar ca 22 timmar och omfattar följande: 

1. Arbets-, klimat- och andningsfysiologi. 

2. Tryckluftsapparat och utrustning för rökdykning 

3. Rök- och kemdykningsteknik 

Praktiken omfattar ca 32 timmar och omfattar följande: 

4. Rökdykning 

5. Kemdykning 

Vidare så genomförs tillämpningsövningar i både rök- och kemdykning med varierande svårighetsgrad i 

olika riskmiljöer. En slutlig examination av kunskaperna avslutar utbildningen. 

En annan viktig del för att kunna genomföra en säker rökdykarinsats är att möjligheten till 

kommunikation finns. Enligt 18§ anges att rökdykare skall ha tillgång till ett fungerande 

kommunikationssystem vid insats. 

3.1.3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Den 1:a januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte då 

Räddningstjänstlag (1986:1102). Intentionerna vid ändringen från räddningstjänstlag till LSO var[6.]: 

- Ökat skydd mot olyckor och skador 

- Stärkt förebyggande arbete  

- Tydligare ansvarsförhållanden 

- Minskad detaljreglering 

- Målstyrning med lokal anpassning 

- Ökad tvärsektoriell samverkan och samordning 

- Mer av lärande och systematisk förbättring. 

Som beskrivs under 1 kap. 1§ syftar lagen till att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och 

miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. 

Lagen är uppdelad i tio kapitel och omfattar enskildas, kommunens och statens skyldigheter och 

särskilda skyldigheter. Den omfattar även bestämmelser kring tillsyn, ersättning, utländskt bistånd samt 

bemyndiganden ansvar och överklaganden. 

I enlighet med 2 kap. 2§ och 3§ som behandlar den ”enskildes ansvar” skall ägare eller 

nyttjanderättshavare vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skadorna 

till följd av brand. För att uppfylla paragrafen skall varje fastighetsägare eller verksamhetsutövare 

bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete med omfattning enligt Statens räddningsverks allmänna råd 



7 
 

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete[7.]. Det framgår även att ägaren även skall i 

skriftlig form lämna in en redogörelse av brandskyddet. Kravet på skriftlig redogörelse omfattar dock 

inte alla byggnader utan de byggnader som omfattas framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om 

skriftlig redogörelse för brandskyddet SVRFS 2003:10[8.]. I detta ingår även att brandskyddet bör 

kontrolleras. Systematiskt brandskyddsarbete skall bedrivas enligt Statens räddningsverks allmänna råd 

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Inom ramen för det systematiska 

brandskyddsarbetet ska brandskyddsinstallationer med automatiska eller manuella styrningar 

underhållas för att säkerställa dess funktion. Detta omfattar bland annat installationer avsedda för att 

underlätta räddningstjänstens insats så som brandgasventilation, stigarledningar och räddningshissar.  

Samtliga kommuner har skyldighet att tillhandahålla räddningstjänst till medborgare. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Kommunerna har ett ansvar att ta fram ett 

handlingsprogram, 3 kap. 8§, där man redovisar målet för kommunens verksamhet samt de risker för 

olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. Även förebyggandeverksamheten 

skall anges och dess planering skall redogöras. Programmet skall även innehålla en beskrivning av 

kommunens förmåga att genomföra insatser i förhållande till de risker som finns för olyckor inom 

kommunen. Länsstyrelsen har ett tillsynsansvar som omfattar tillsyn över att kommuner uppfyller sina 

skyldigheter enligt lagen samt har till uppgift att bedöma kommunens förmåga att genomföra en 

räddningsinsats[9.]. 

Av 3 kap. 10§ framgår att efter avslutad räddningsinsats skall olyckan undersökas för att i skälig 

omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. 

Undersökningen skall alltså ske i skälig omfattning vilket innebär att den utförs med rimliga insatser. 

Undersökningen behöver vanligtvis inte vara med komplicerad än att räddningstjänsten dokumenterar 

och analyserar insatsen[10.]. Detta utförs vanligtvis via räddningstjänstens insatsrapport. I vissa fall ska 

krävs att en mer omfattande olycksundersökning genomförs[11.]. Kriterier för när en mer omfattande 

olycksundersökning skall ske redovisas oftast i kommunernas handlingsprogram och beror oftast på 

olyckans utfall och konsekvenser snarare än räddningsinsatsens omfattning. 

Kommunerna utövar även tillsyn i syfte att kontrollera att lagen efterlevs av den enskilde. Tillsynen 

utförs enligt 5 kap. 1§ i LSO. Vid tillsynen bedöms ägaren eller nyttjanderättshavarens kunskap om 

objektets risker och brandskydd samt förutsättningar för underhåll av brandskyddsåtgärder så som 

funktionen hos brandtekniska installationer.  
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3.2 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FÖRMÅGA 
Räddningstjänstens förmåga vid en olycka inom kommunen skall vara utformad så att olyckor kan 

hanteras effektivt [12.]. Dess samlade insatsförmåga bygger på flera byggstenar inom organisationen. I 

en utredning som MSB har utfört delas insatsförmågan hos räddningstjänsten i olika delar, individuell 

förmåga, metodförmåga och insatskapacitet för att göra den mätbar [9.]. I rapporten konstateras att 

den individuella förmågan har stor betydelse för att uppnå ett lyckat resultat och bygger på kunskap och 

erfarenhet vilket erhålls genom övning och genomförda insatser. Kunskap som man bedömer krävs är 

kunskap om brandtekniska installationer, byggnadskonstruktion, brandteori mm. Det nämns även att 

tillgången till utrustning har stor betydelse för den individuella förmågan. 

Metodförmåga innebär förmågan hos en sammansatt insatsgrupp med olika individuella förmågor att 

arbeta efter inövade strategier och metoder som t.ex. insats med övertrycksventilering av trapphus, 

insats med räddningshiss, insats med stigarledningar osv.  

Insatskapaciteten är sedan samtliga metodförmågor som finns inom en enskild räddningstjänst och kan 

utökas genom avtal med närliggande kommuner för att erhålla förstärkning vid behov, så kallad utökad 

insatskapacitet[9.]. 

Enligt rapporten är MSB:s uppfattning att det inom räddningstjänstens finns utvecklingsbehov inom 

fortbildning inom räddningstjänstens organisation. Fortbildning bör genomföras i takt med att riskbilder 

förändras och teknik utvecklas. Exempel på vad man menas med fortbildning är teoretiska och praktiska 

kurser, seminarier, praktiska funktionsövningar, kunskapsmaterial som handböcker med mera. 

Fortbildning är sådan utbildning som ger kompetenshöjning inom ett visst område. Krav på fortbildning 

finns bland annat i arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt arbetsmiljölagen.  

 

Idag sker det ofta utbildningar lokalt på räddningstjänster runt om i landet med varierande innehåll och 

omfattning [9.]. Utbildningsmaterialen tas ofta fram på respektive räddningstjänst vilket gör det svårt att 

jämföra fortbildningsnivåer mellan olika räddningstjänster samtidigt som arbetssättet inte är effektivt 

att varje räddningstjänst tar fram eget material. Fortbildningar måste också ske i takt med den övriga 

utvecklingen i samhället.  
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3.3 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 
Boverkets byggregler anger att byggnader skall vara åtkomliga för räddningsinsatser och utformas så att 

så väl utvändiga som invändiga räddningsinsatser är möjliga med tillfredsställande säkerhet för 

räddningstjänsten. Vissa byggnader skall förses med brandtekniska installationer, aktiva system, som 

underlättar räddningsinsatsen.  

De byggnadstyper som omfattas av krav på brandtekniska installationer i syfte att skapa tillfredsställd 

säkerhet i samband med en insats i en byggnad varierar beroende på vilken installation som avses. 

Följande aktiva system ställs för olika typer av byggnader: 

1. Brandgasventilation i trapphus 

Brandgasventilation skall finnas i trapphus som används som tillträdesväg i byggnader i 

byggnadsklass Br1. Detta omfattar byggnader med tre eller fler våningsplan samt byggnader 

med två våningsplan som används för hotellverksamhet, förskola, behovsprövat boende enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSO, äldreboende och sjukhus samt vid publika lokaler med fler än 150 

personer på andra våningsplanet.  

 

2. Brandgasventilation av vind 

Vindar skall förses med brandgasventilation om dessa används som förrådsutrymme i byggnader 

med fler än fyra våningsplan. 

 

3. Brandgasventilation av källare 

Källare skall alltid förses med brandgasventilation för att möjliggöra brandgasevakuering oavsett 

byggnadstyp. För byggnader i byggnadsklass Br1 skall trapphus inte nyttjas för 

brandgasevakuering då dessa utgör utrymningsväg från ovan belägna utrymmen. Detta omfattar 

byggnader med tre eller fler våningsplan samt byggnader med två våningsplan som används för 

hotellverksamhet, förskola, LSS-boende, äldreboende och sjukhus samt vid publika lokaler med 

fler än 150 personer på andra våningsplanet. 

 

4. Stigarledning 

Stigarledningar skall finnas i byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter. För byggnader vars 

byggnadshöjd överskrider 40 m skall trycksatta stigarledningar finnas. 

 

5. Räddningshiss 

Räddningshiss skall finnas i byggnader med fler än tio våningsplan. 

Nedan följer en grundligare beskrivning av de krav som ställs på utformning av de tekniska systemen.  

3.3.1 Historia 

Föregångare till Boverket var Byggnadsstyrelsen och planverket. Under de senaste åren har de gett ut 

regler som har haft olika benämningar som föreskrifter, allmänna råd och anvisningar. Nivån på reglerna 

har varit varierande allt ifrån bindande till rekommendationer och detaljkrav samt funktionskrav [3.]. 
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BABS (Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan) gällde från 1947 till 1968 och var 

byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan. Redan i BABS 1946 [13.] ställdes krav på 

brandtekniska installationer i trapphus i form av fönster eller röklucka som kan öppnas från bottenplan. 

Kravet ställs under ett kapitel som omfattar utrymningsvägar varför det troligtvis syftar till att säkerställa 

utrymningssäkerheten i en utrymningssituation via trapphuset. 

Fram till 1960 var det lokala byggnadsordningar som gällde i landet[14.]. Dessa slopades 1960 för att en 

och samma lag skulle gälla för hela landet. I byggnadsstadgan som släpptes 1960 utökas kraven på 

brandtekniska installationer. Under kapitel 24 redovisas de första kraven på brandtekniska installationer 

i syfte att underlätta brandsläckning. Här ställs krav på stigarledningar i trapphus för byggnader med fler 

än åtta våningsplan. Huvudsyftet var för att räddningstjänsten skulle slippa dra slang i trapphuset. 

Någon anvisning om vilket tryck och flöde som skulle erhållas på varje våningsplan fanns inte.  

Även krav på inomhusbrandposter ställs om så erfordras i kontorshus och andra byggnader. I 

regelverket har omfattningen av kraven på brandgasventilation i trapphus utökats genom ett nytt 

kapitel ”anordningar för rökventilation” i vilket det framgår att trapphus i byggnader med fler än två 

våningsplan skall förses med rökventilation genom lucka i topp alternativt genom fönster. För byggnader 

med fler än åtta våningsplan anordnas brandgasventilation genom fläkt. För byggnader med fler än åtta 

våningsplan skall även stigarledning anordnas så att dubbla uttag finns på vartannat våningsplan.  

SBN (Svensk byggnorm) gällde från 1968 till 1989 och ersatte BABS. I den svenska byggnormen 

utformades föreskrifterna som funktionskrav och i SBN 67 har kapitlet ”anordningar för brandsläckning” 

utökats ytterligare med ”brandventilation” av vind och yttertak samt källare[15.]. I denna utgåva nämns 

även att trapphus skall förses med brandgasventilation. Kraven kring utformningen av 

brandgasventilation av trapphus ligger fortfarande under kapitel som hanterar utformningen av 

utrymningsvägar. Hänvisning till detta kapitel har dock lagts in under ”anordning för brandsläckning” har 

ytterligare utökats och förtydligas. 

1975 släpps den första standarden för stigarledningar som anger att stigarröret skulle sättas samman av 

stålrör, och ha en diameter på 50 mm[16.].  

I SBN 80 tillkom krav på att industribyggnader med lager med hög brandbelastning skall förses med 

brandgasventilation för att underlätta räddningstjänstens insats och brandsläckning[17.]. 

NR (Nybyggnadsreglerna) trädde i kraft 1989 och ändrades vid tre tillfällen till 1994[18.]. I regelverket 

infördes byggnadsklass som klassificerar byggnader i olika säkerhetsklasser Br1, brandsäker byggnad och 

Br2, brandhärdig byggnad. Övriga byggnader klassas som Br3. I samband med att NR1 trädde i kraft 

förtydligades utformningen av brandgasventilation i trapphus i syfte att underlätta räddningstjänstens 

släckinsats i byggnader och kapitlet flyttas från utformning av utrymningsvägar och förläggs 

under ”anordningar för brandsläckning”. I samband med att byggnadsklasserna införs ställs krav på att 

källarlokaler i byggnader i byggnadsklass Br1 skall förses med brandgasventilation. Rekommendationen i 

SBN 80 om brandgasventilation i industri- och lagerbyggnader med hög brandbelastning skall förses med 

brandgasventilation har nu ändrats och har utmynnat i en tabell med maximal storlek på brandcell. 

Maximal acceptabel storlek på brandcell beror på brandbelastning samt brandtekniska installationer t.ex. 

brandgasventilation. Krav på brandgasventilation finns specificerat för lokaler för brandfarlig 

verksamhet och laboratorielokaler.  
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Boverkets byggregler trädde i kraft 1 januari 1994 med BBR 1 och ersatte då nybyggnadsreglerna[19.]. 

Byggreglerna är funktionskrav och delas upp i föreskrifter och allmänna råd. Sedan dess har större 

förändringar genomförts över tiden till nu gällande BBR 22, en ändring av grundförfattningen BBR 18 

vilket är en första ny författning som innehåller alla regler i just den aktuella författningen. År 2012 

reviderades byggreglerna för att funktionskraven skulle bli mer verifierbara. Möjlighet till förenklad 

dimensionering med godtagbara lösningar finns fortfarande men högre krav ställs på verifiering av 

avsteg från dessa. I samband med revideringen utgår det organisatoriska brandskyddet från 

byggreglerna dock finns fortfarande möjligheten att tillgodoräkna sig räddningstjänsten men då endast 

om dess förmåga är tillräcklig. Krav på räddningstjänstens organisation ställs i lagen (2003:778) om 

skydd mot olyckor. Där räddningstjänstens förmåga är tillräcklig kan räddningstjänsten utgöra alternativ 

utrymningsväg. Efter en analys utförd av Boverket har byggnader med stort skyddsbehov kartlagts och 

ett ökat brandtekniskt krav för att underlätta räddningstjänstens insats är krav på räddningshiss i höga 

byggnader. Tidigare kapitel som beskriver krav på brandtekniska installationer som underlättar 

räddningstjänstens insats kallades ”anordningar för brandsläckning” har ändrats till ”möjlighet till 

räddningsinsatser”. Underrubriker till denna är ”möjlighet till räddningsinsatser” och ”installationer för 

räddningsinsatser”. 

Tillkommande krav på brandtekniska installationer efter BBR 18 är följande: 

- Stigarledningar ska vara trycksatta i byggnader som är 40 m eller högre. 

- Räddningshiss skall finnas i byggnader som är elva våningar eller högre.  

Den tidigare tabellen som angav maximal storlek på brandsektion återinfördes, dock utan alternativet 

att förse stora brandsektioner med brandgasventilation enligt förenklas dimensionering.  

3.3.2 Brandgasventilation 

Syftet med installation av brandgasventilation i byggnader redovisas i föreskriften i BBR där det framgår 

att brandgasventilation ska utformas så att invändig räddningsinsats underlättas[20.]. 

Brandgasventilation används i byggnader runt om i världen och installeras i olika typer av lokaler för att 

vid en brand skapa ett rökfritt lager ovan golv. Dess syften är bland annat för personsäkerhet, att säkra 

utrymningsvägar och skapa tid för utrymning, minska rökskador till följd av brand, förhindra eller 

fördröja flash over, minska temperaturpåverkan på bärverk samt för att underlätta räddningstjänstens 

insats genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten för räddningstjänstens personal i t.ex. 

trapphus, källare och vindar [21.][22.].  

Fasta installationer för brandgasventilation krävs enligt BBR i olika byggnadstyper i syfte att underlätta 

räddningstjänstens insats i byggnaden. Eftersom att flödet av brandgaser alltid sker från högre till lägre 

tryck bygger brandgasventilationen på att ventilera ut brandgaser med hjälp av termisk stigkraft genom 

att aktivt ändra tryck- och temperaturförhållanden i en byggnadsdel. Detta utförs genom att skapa till- 

och frånluftsöppningar.  

Olika metoder finns för brandgasventilering av olika typer av utrymmen t.ex. genom befintliga 

öppningar så som dörrar, fönster och luckor i fasad, fast mekanisk ventilation, håltagning och med 

räddningstjänstens fläktar. Ventilationen kan ske genom horisontell, vertikal eller mekanisk ventilering 

Detta avsnitt kommer endast att omfatta de installationer som krävs enligt boverkets byggregler för att 
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underlätta räddningstjänstens insats och inte olika typer av håltagningar eller insats med 

räddningstjänstens fläktar.  

System för brandgasventilation verifieras enligt standarden SS-EN 12101. Den svenska standarden har 

en gemensam benämning ”Brand och räddning – System och komponenter för rök- och brandgaser” och 

är uppdelad i sex delar. Två av dessa behandlar termisk och mekanisk brandgasventilation och en 

behandlar strömförsörjningen till dessa. 

3.3.3 Brandgasventilation av trapphus 

För att underlätta en räddningsinsats i t.ex. flerbostadshus ställer BBR krav på att trapphus i byggnader 

som klassas i byggnadsklass Br1 skall förses med brandgasventilation. Nedan redovisas ett utdrag ur BBR 

av kravet där inledningen utgör föreskriftstext följt av ett allmänt råd. 

BBR 5:732 Brandgasventilation 

I byggnader i klass Br1 ska trapphus, som kan antas användas som tillträdesväg för räddningspersonal, 

förses med brandgasventilation eller motsvarande.  

Vidare ska brandgasventilation eller motsvarande finnas i varje brandcell på vind som används som 

förrådsutrymme i byggnader med fler än fyra våningsplan. 

Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas så att invändig räddningsinsats underlättas. (BFS 

2014:3). 

Allmänt råd 

Brandgasventilation kan vara röklucka eller mekanisk fläkt. Manöverdon för aktivering av röklucka, 

mekanisk fläkt eller motsvarande i trapphus bör placeras i bottenvåningen och bör utformas för att 

kunna aktiveras av räddningstjänsten. Om röklucka installeras i trapphus bör den fria (geometriska) 

arean vara minst 1 m2 i byggnader med högst åtta våningsplan. 

I trapphus kan en lösning som motsvarande brandgasventilation vara öppningsbara fönster på minst 

vartannat våningsplan. Fönster bör även finnas på det översta våningsplanet. Samtliga fönster bör gå att 

öppna med brandkårsnyckel utformad enligt SS3654. 

På vindar kan en lösning motsvarande brandgasventilation även vara andra öppningar såsom fönster 

eller luckor som är lätt öppningsbara utifrån eller som är lätta att slå sönder. Öppningar på vind bör ha 

en area motsvarande minst 1 % av förrådsutrymmenas golvarea och vara jämt fördelade. 

Brandgasventilation eller motsvarande bör utformas så att ansamlingar av brandgaser begränsas och 

tryckavlastning uppnås. 

Som det allmänna rådet anger kan brandgasventilationen i trapphus lösas med röklucka, fönster eller 

brandgasfläkt.  

Om fönster skall användas för brandgasventilation skall öppningsbart sådant finnas minst på vartannat 

våningsplan. Varje fönster skall ha en fri öppningsarea om 0,5 m2 och det översta fönstret skall ligga 

minst 1 m över det översta våningsplanets stannplan. Varje fönster skall vara lätt öppningsbart från 

respektive stannplan med fast beslagning eller brandkårsnyckel.  

Brandgasventilatorer kan även användas i trapphus. BBR föreskriver då ett fritt öppningsmått om 1 m2 

upp till åtta våningsplan och för byggnader högre än åtta våningsplan anges inget mått utan skall där 

dimensioneras analytiskt.  
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Standarden ger olika förslag på styrning av brandgasventilatorn och styrningen skall därför anpassas i 

varje specifikt fall. Ventilatorn kan styras manuellt och/eller automatiskt. Vidare anges att luckans 

öppningsfunktion skall säkerställas med en intern strömkälla i ventilatorn. Ventilatorerna utförs enbart 

med en öppningsfunktion eller med både öppnings och stängningsfunktion. Nackdelen med att ha 

enbart en öppningsfunktion är att luckan måste stängas manuellt från taket vilket i många fall innebär 

att de inte underhålls i erforderlig omfattning[22.]. 

Brandgasventilation med ventilatorer styrs vanligen manuellt eller automatiskt från entréplan i trapphus. 

Det bör vara lätt att tyda om styrningen är aktiverad. Oftast hålls luckan stängd med magnet som 

släpper när strömmen bryts med ett vred/strömbrytare som oftast placeras i entrén alternativt vid 

brandförsvarstablån. Luckor kan även styras med handtag som kopplas till låsanordning. Funktionen hos 

luckan säkerställs vid strömbortfall genom att luckan är fjäderbelastad med hållmagnet som vid 

strömbortfall släpper så att luckan är öppen. Luckan kan även vara försedd med motoriserad funktion 

och för att säkerställa dess funktion vid strömavbrott skall motorn skyddas mot brandpåverkan. 

Brandgasventilationen kan även lösas med brandgasfläkt som placeras i trapphusets topp. Dess 

kraftförsörjning förläggs avskild i brandteknisk klass EI 60, vilket innebär att dess kraftförsörjning är 

skyddad mot brandpåverkan avseende täthet och isolering under 60 minuter. Fläktens kapacitet anges 

inte i BBR utan skall dimensioneras analytiskt. Fläkten skall även tåla temperaturer på 300 °C under 30 

min. 

Brandgasfläktar klassificeras i standarden efter vilken temperatur fläkten skall tåla samt under hur lång 

tid den skall fungera. 

Class Temperature, °C Minimum functioning period minutes 

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

F600 600 60 

F842 842 30 

Not classified As specified by sponsor As specified by sponsor 
 
Figur 1 - Illustrerar klassificering av fläktar testade att klara en temperatur med bibehållen funktion under en tidsperiod. 
Tabellen är hämtad från svensk standard SS-EN 12101-3. 

Styrningsanordning för termisk och mekanisk brandgasventilation bör utföras med manuell funktion och 

skall finnas i trapphusets botten och vara markerad med skylt med varselmärkning enligt AFS 2008:13. 

Manuell styrning av räddningstjänsten är att föredra eftersom att det krävs tilluft för att åstadkomma 

ett flöde genom öppningen. Om ingen tilluft finns riskeras ett lågt flöde och ett stort undertryck vilket 

riskerar försämra förhållanden i trapphuset. Ännu tydligare blir det om man har en fläkt som startar 

automatiskt utan tilluft. Då kommer fläkten att fortsätta arbeta trots att flödet minskar. Detta resulterar 

i att trycket blir större och tillslut orkar inte fläkten dra ur luften och flödet blir noll, fläktens driftpunkt 

har nått sin dämda punkt.  
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Räddningstjänsten nyttjar brandgasventilationen i trapphus i syfte att skapa god insatsförhållanden 

genom att trycka ut varma brandgaser och då få mindre värmepåverkan och bättre sikt i insatsvägen. 

Ofta använder räddningstjänsten en mobil fläkt för öka flödet genom rökluckan. Om brandgasfläkt 

istället finns i trapphuset innebär det att det alltid är ett konstant flöde i trapphuset och därför får man 

inte samma effekt med en mobil fläkt. Termisk brandgasventilation är därför att föredra då det finns 

möjlighet att öka flödet.  

3.3.4 Brandgasventilation av vind 

Byggnader med fler än fyra våningsplan med vind som används som förrådsutrymme skall förses med 

brandgasventilation. Öppningarna skall hålla en area om minst 1 % av vindsutrymmenas golvarea. Detta 

löses ofta genom luckor som öppnas utvändigt med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. Dessa når 

oftast maximalt 23 m varför byggnader som är högre än detta skall förses med invändig brandtekniskt 

avskild tillträdesväg till taket.  

3.3.5 Brandgasventilation av källare 

Källarlokaler skall förses med brandgasventilation för att skapa en bättre arbetsmiljö vid en insats. Vid 

en insats i källare används ofta mobila fläktar för övertrycksättning vid insats i källarlokalen så att 

branden kan släckas med frisk luft i ryggen samtidigt som brandgaser ventileras ut i andra sidan av 

lokalen. Regler om brandgasventilation i källare redovisas i BBR enligt följande: 

Källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande. (BFS 2013:14). 

Allmänt råd 

I källare kan en lösning som motsvarar brandgasventilation även vara andra öppningar såsom fönster 

eller andra öppningar mot det fria. I Br1 byggnader bör de finnas i en sådan omfattning att trapphus inte 

behöver utnyttjas för ventilation av brandgaser. För småhus kan brandgasventilation via invändig trappa 

anses uppfylla föreskriften. I byggnader med fler än ett källarplan bör brandgasventilation finnas separat 

för varje källarplan. Brandgasventilationen bör i dessa fall kunna manövreras från bottenvåningen och 

dess manöverdon bör förses med skyltning. Öppningar bör ha en area om motsvarande minst 0,5 % av 

brandcellens nettoarea vid en brandbelastning som är högst 800 MJ/m2. Förses brandcellen med 

automatisk vattensprinkleranläggning kan 0,1 % anses vara tillräckligt. Det senare gäller även vid en 

högre brandbelastning än 800 MJ/m2. Regler om utformning av skyltning finns hos Arbetsmiljöverket. 

(BFS 2013:14). 

I Br1 byggnader godtas inte brandgasventilering genom trapphus då denna väg utgör utrymningsväg 

från ovanliggande våningsplan. Utrymningsvägar från källare direkt till det fria kan dock användas som 

utrymningsväg. Vid förenklad dimensionering skall öppningsarean för brandgasventilation i källare vara 

minst 0,5 % av golvarean om inte lokalen är sprinkler då 0,1 % är godtagbart. Varje källarplan skall också 

ha separat brandgasventilation så att dessa kan ventileras utan att man riskerar sprida brandgaser 

mellan våningsplanen via brandgasventilationen. Om flera källarvåningar skall brandgasventilation 

kunna manövreras från markplanet.  

Brandgasventilationen ordnas oftast genom öppningar i källarvägg eller markschakt med luckor i marken. 

Fönster kan användas om dessa finns ovan mark och är lätta att krossa. Luckor i fasaden kan vara 

öppningsbara med brandkårsnyckel.  

Markluckor kan utföras så att de smälter in i markmiljön alternativt sådana som sticker upp ur marken. 

Luckorna skall vara tydligt märkta med hänsyn till olika väderförhållanden. 
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Fläktar kan användas vid brandgasventilering av källarlokaler men BBR ger ingen vägledning i vilken 

kapacitet fläkten skall ha samt vilka dimensioneringskriterier som gäller. I installationshandboken [23.] 

anges att fläkten skall väljas så att den har en kapacitet håller en lufthastighet av 1-1,5 m/s över 

beräknad öppningsarea och klara en temperatur om 300 °C under avsedd tid som varierar med 

byggnadsklass. Fläkten placeras utanför den brandcell som den skall ventileras för att inte riskera gå 

sönder av branden. 

3.3.6 Stigarledning 

En förutsättning för att räddningstjänsten skall kunna genomföra en effektiv räddningsinsats med ett 

gott resultat är tillgången till släckvatten [24.]. Eftersom det i höga byggnader kan vara problematiskt att 

få fram släckvatten ställs krav i BBR på att stigarledningar skall finnas i höga byggnader och i vissa fall 

måste vattentillflödet säkerställas med en tryckstegringspump då trycket från räddningstjänstens 

fordonspump inte är tillräckligt. Genom att installera stigarledningar köper man värdefull insatstid som 

kan göra skillnad på om en insats blir lyckad eller inte. Om inte den brandutsatta våningen kan nås i ett 

initialt skede riskerar branden att bli stor och sprida sig till andra delar av byggnaden. Utan släckvatten 

har räddningstjänsten svårt att utföra en effektiv insats och säkerhetsmässigt saknar de skydd och har 

ingen möjlighet att bekämpa branden.  

Stigarledningar skall finnas i byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter. Gränsen är satt för att 

säkerställa att räddningstjänstens, med tillgänglig stegutrustning, skall kunna assistera vid utrymning 

från samtliga objekt som dimensioneras för detta. Det allmänna rådet säger att stigarledningar bör 

finnas i trapphus i sådana byggnader. Vidare framgår att byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter 

skall förses med trycksatta stigarledningar. Arbetstrycket för en stigarledning skall vara mellan 0,8 MPa 

och 1,2 MPa och skall dimensioneras för minst två strålrör med en kapacitet om 300 l/min. Detta gäller 

oavsett om stigarledningen är trycksatt eller ej. Uttag skall vara tydligt märkta med skylt och skall finnas 

på vartannat våningsplan från och med plan tre och skall vara skyddade med låsbara luckor som kan 

öppnas med brandkårsnyckel. För att beakta räddningstjänstens insats skall avståndet från uttaget till 

den mest avlägsna delen i ett utrymme inte överstiga 50 meter. 

Vidare säger det allmänna rådet att stigarledningar skall utformas enligt standarden SS 3112 

Enligt standarden som boverket hänvisar till vid utformningen av stigarledningen skall den bestå av 

stigarrör som nertill är försett med vattenintag som är möjlig att ansluta med räddningstjänstens 

pumpar och på ovan liggande våningsplan finns uttag för manöverslang [25.]. Standarden kan enbart 

tillämpas på stigarledningar under 70 meter. Stigarledningen dimensioneras enligt standarden för ett 

vattenflöde upp till 1000 l/minut vid strålrörstrycket 0,5 MPa och drifttryck om 1,6 MPa. Den skall kunna 

motstå provtryck på 2,1 MPa under 10 minuter utan att läcka. Stigarrör skall vara obehandlade eller 

förzinkade stålrör med en nominell storlek på 80 mm. Intag skall vara 63 mm normalkoppling, uttag skall 

vara två 32 mm klokopplingar. 

Regler om när krav på stigarledning ställs samt hur den skall utformas framgår nedan och en 

principlösning av stigarledningen framgår av Figur 2.  
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BBR 5:733 Stigarledning 

I byggnader med en byggnadshöjd över 24 meter ska tillgången till släckvatten säkerställas (BFS 2014:3). 

Allmänt råd 

Tillgången till släckvatten bör säkerställas med stigarledningar i trapphus. Arbetstrycket vid uttaget från 

stigarledningen bör ligga mellan 0,8 MPa och 1,2 MPa. Stigarledningar bör dimensioneras för att minst 

två strålrör kopplas in med ett flöde av 300 l/min för varje strålrör. För byggnader med en byggnadshöjd 

över 40 meter bör stigarledningar vara trycksatta. Stigarledningar bör utformas enligt SS 3112 och låsta 

luckor bör vara öppningsbara med brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654. Intag och uttag bör förses 

med skyltning. Regler om skyltning finns hos Arbetsmiljöverket. Uttag bör finnas i trapphuset från och 

med våningsplan tre och på minst vartannat efterföljande våningsplan. Avståndet mellan uttag för 

stigarledning och den mesta avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter för att beakta 

räddningspersonalens möjlighet till insats. (BFS 2014:3) 

 

Figur 2 - Illustrerar principutformning av stigarledningen och är ett urklipp från svensk standard SS 3112[25.]. 
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3.3.7 Räddningshiss 

Syftet med installation av räddningshiss i byggnader med fler än tio våningsplan redovisas i boverkets 

konsekvensutredning där motivet är att för hissen behövs som ett hjälpmedel för att räddningstjänsten 

effektivt ska kunna göra invändiga insatser i höga byggnader. Det bedöms att byggnader med 11 

våningar eller fler innebär relativt långa insatstider om inte tillgång till hiss finns[19.]. 

I händelse av en brand är tiden kritisk för hur stora konsekvenserna av branden skall bli [26.]. Ofta finns 

förutsättningarna för räddningstjänsten att nå byggnaden inom en kort insatstid på maximalt 10 minuter 

men vid insatser i höga byggnader utan räddningshiss är detta ofta en liten del av tiden det tar för 

räddningstjänsten att nå det brandutsatta våningsplanet högt uppe i byggnaden. Räddningshissen är en 

viktig installation i höga byggnader för att kunna genomföra en insats inom rimlig insatstid samt 

transportera insatsgrupper till det brandutsatta våningsplanet samt för insatsstyrkan på ett kontrollerat 

sätt skall kunna lämna de utsatta lokalerna [27.]. I många fall utgör även insatsvägar utrymningsvägar 

från ovanliggande våningsplan och det riskerar att bli trångt i trapphusen när många våningsplan 

ansluter till dem. Räddningshissen effektiviserar insatsen och kan även hjälpa till att evakuera skadade 

samtidigt som den ger styrkan en säkrare arbetsmiljö då de snabbt och kontrollerat har möjlighet att 

lämna det brandutsatta området. Figur 7 illustrerar räddningshissens utformning.  

 

Hissen skall utformas för att kunna användas under så stor del som möjligt av släckningsarbetet. 

Utrymningsstrategin för byggnader med räddningshiss skall dock alltid vara genom trapphus. 

Räddningshissen fungerar normalt som en vanlig hiss för transport av personer i vardagen. Dock är 

hissen utfört med ett förstärkt skydd mot brand så att räddningstjänsten kan använda hissen i händelse 

av brand. Enligt de allmänna råden i BBR bör hissen även utformas med möjlighet att evakuera skadade. 

Det är tidskrävande att forcera genom trapplopp. BBR ställer krav på att räddningshiss skall finnas i 

byggnader med fler än tio våningsplan. Hissen får endas förbindas till andra utrymmen genom 

brandsluss, det vill säga utrymme i egen brandcell med brandtekniskt klassade dörrar samt att 

hisschaktet skall utgöra egen brandcell. Om våningsplanets area överstiger 900 m2 bör två 

räddningshissa installeras. Vidare framgår av det allmänna rådet att räddningshissen bör kunna rymma 

en sjukbår. Föreskrift och allmänt råd avseende räddningshiss som redovisas i BBR är enligt följande. 

BBR 5:734 Räddningshiss 

I byggnader som har fler än tio våningsplan ska minst en räddningshiss finnas. Hissen får endast 

förbindas med andra utrymmen genom brandsluss. Hisschaktet till räddningshissen ska utgöra egen 

brandcell. 

Allmänt råd 

Räddningshissen kan utformas enligt SS-EN 81-72. De brandceller som krävs enligt  

SS-EN 81-72 bör utformas i motsvarande klass som gäller för brandcellsavskiljande delar i övrigt. Minst 

två räddningshissar bör installeras om våningsplanets area överstiger 900 m2. Hiss som utformas som 

räddningshiss bör kunna rymma en sjukbår enligt mått i avsnitt 3:144. Regler om hissar och andra 

lyftanordningar finns i avsnitt 3:144 och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar 

och vissa andra motordrivna anordningar. (BFS 2014:3). 

Räddningshissar utformas enligt standard SS-EN 81-72[27.]. Utformningen enligt standard förutsätter att 

brandsluss och hisschakt är utförda så rök ej kan spridas till dessa utrymmen, att utformningen 

begränsar vattenflöde in till hisschaktet och att räddningshissarna inte används för utrymning. 
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Figur 3 - Bilden är från den svenska standarden SS-EN 84-72 och illustrerar en insats där räddningshiss används för att nå det 
brandutsatta våningsplanet. Nr 1 är räddningshissen, nr 2 är brandutsatta våningsplanet, nr 3 är våningsplanet som inte är 
brandutsatt I detta skede, nr 4 är varma brandgaser, nr 5 är vatten på golvet, nr 6 är brandklassad dörr, nr 7 är brandslussen 
och nr 8 illustrerar utrymningstrapphuset. 

En översiktlig bild utformningen enligt standard redovisas nedan: 

- Hisschaktet utförs i egen brandcell. 

- Hissen skall betjäna varje våningsplan 

- Hissen öppningsmått skall vara 800 mm och innermåtten skall vara 1100 mm bred och 1400 mm 

djup. Om hissen även skall användas för livräddning skall hisskorgen ge plats för en bår och skall 

därför ha innermåtten 1100 mm bred och 2100 mm djup. 

- Hissen skall klara en vikt om 630 kg. Om hissen även skall användas för livräddning skall den 

klara en vikt om 1000 kg. 

- Varje dörr som mynnar till hisschaktet skall ansluta till angränsande utrymme via en brandsluss. 

- Hissens funktion avseende säkrad strömförsörjning skall vara säkrad genom att primär 

strömkälla placeras i ett brandtekniskt avskilt utrymme. 

- En förutsättning är att sekundär strömkälla är förlagd i ett brandtekniskt avskilt utrymme. Detta 

löses vanligtvis med något av följande alternativ[28.]: 

1. Separat matning in i byggnaden till annan gruppcentral placerad i en annan brandcell än 

ordinarie central. 

2. Nödgenerator placerad i egen brandcell eller annan fastighet 

3. Batteribackup placerad i egen brandcell. 

- Kablar för primär och sekundär strömkälla skall vara brandsäkert och från varandra separat 

förlagda.  

- Räddningsstyrkan skall från hissen kunna nå det mest avlägsna utrymmet på våningsplanet inom 

60 sekunder.  

- Elektisk utrustning i och utanför hisschaktet och hisskorgen skall skyddas mot vatten så att de 

inte fallerar till följd av att de exponeras av vatten. 

- Maximal vattennivå i hisschaktets botten skall utredas och eventuella åtgärder för detta skall 

vidtas.  

Utöver detta så redovisas förslag på hur hissen skall kunna styras och hur kommunikationen kan ske 

i hissen.  
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Vidare skall hissen konstrueras så räddningspersonal kan utrymma från hissen i händelse av att den 

stannar. Detta skall lösas med en evakueringslucka i hisskorgens tak med minsta fria mått om 0,5 m 

x 0,7 m. Luckan skall kunna nås med hjälp av utrustning i hissen. Hisskorgen skall även vara möjlig 

att evakueras från utsidan med hjälp av stegar och taket på hisskorgen skall kunna nås från samtliga 

våningsplan med hjälp av hjälpmedel. 
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4 INSATSRAPPORT 

Sveriges 285 räddningstjänster genomförde år 2014, 9106 insatser, vilket är i nivå med de senaste åren 

[29.]. Dessa resulterade i cirka 6385 insatsrapporter som skickades in till MBS:s databas. Insatserna 

omfattade bränder i byggnader samt utomhus, drunkningsolyckor, trafikolyckor och utsläpp av farligt 

ämne.  

Den gemensamma insatsrapporten infördes 1996 [30.]. Förhoppningen är att samtliga insatsrapporter 

skall skickas in till MSB för sammanställning då MSB gör bedömningen att alla räddningstjänster 

dokumenterar sina insatser. MBS:s insamling av insatsrapporter är frivillig men under 2014 bidrog 

samtliga räddningstjänster med underlag till statistiken [31.]. Insatsrapporterna sammanställs av MSB i 

syfte att effektivisera samhällets arbete till skydd mot olyckor genom att öka kunskaper om olyckor och 

insatser men även för att belysa vilka olyckor som sker samt de åtgärder som räddningstjänsten vidtar 

vid insatserna. Möjligheten att följa olycksutvecklingen i takt med att samhället förändras över tid anses 

särskilt viktigt men även för att rikta olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. 

Efter varje räddningsinsats fyller ansvarigt befäl i ett formulär i en så kallad insatsrapport i ett eget 

datorsystem [32.]. Om flera räddningstjänster medverkar i insatsen skrivs insatsrapporten i normalfallet 

av den som är först på plats. Uppgifter om vad som inträffat och det arbete som genomförts lämnas och 

skrivs in i ett rapportformulär som innehållsmässigt är gemensamt för samtliga räddningstjänster, dock 

kan utformningen skiljas beroende på vilket datorsystem som används. Rapportformuläret ska normalt 

fyllas i direkt efter insatsen. Insatsrapporten består till stor del av frågeställningar som besvaras i 

kryssrutor. Möjlighet finns dock för utvärderingar med fri text. Rapporterna skickas sedan till MSB 

antingen elektroniskt via en webtjänst alternativt genom en datafil som skickas över varje månad. I 

enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3.1.3 skall räddningstjänsten efter avslutad insats se 

till att olyckan undersöks och dokumenteras. Detta görs vanligtvis genom insatsrapportering. MSB:s 

insamling av insatsrapporter till statistiken är dock frivillig och omfattas inte av lagen. 2014 bidrog 

samtliga räddningstjänster med insatsrapporter till statistiken uppger MSB [31.][33.].  

Efter studie av insatsrapportmall tillhandahållen av Mikael Malmqvist på MSB i Karlstad kan det 

konstateras att insatsrapporten består idag av tio sidor fördelade över fyra delar enligt följande: 

1. Huvuddel 

2. Automatlarm, ej brand/gasutsläpp 

3. Brand i byggnad 

4. Brand ej i byggnad 

5. Trafik/drunkning 

6. Utsläpp av farligt ämne 

I huvuddelen redovisas de grundläggande uppgifterna om insatsen för att sedan navigera vidare till 

tilläggsdelarna (pkt 2-6) med mer detaljerad information för varje olyckstyp. 

Under tilläggsdelen ”Brand i byggnad” kan man sedan välja att markera vilken brandteknisk utrustning 

som fanns i byggnaden samt om den användes, fungerade och begränsade branden. Dock finns ingen 

möjlighet i insatsrapporten att rapportera om räddningshisser eller specifikt om trycksatta 

stigarledningar har använts vid insatsen. Anledningen till detta är att dessa krav är ganska nya och 
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tillkom i och med ändringen av BBR 18 till BBR 19. Om inte brandtekniska utrustningen fungerade vid 

insatsen ombeds man att beskriva varför i huvuddelen. 

Kvalitetsbrister finns i insatsrapporteringssystemet och visst bortfall av insatsrapporter sker till följd av 

att ofullständiga rapporter skickas till MSB. Ett kontinuerligt kvalitetsarbete utförs av MSB för att 

kvalitén på statistiken skall bli så bra som möjligt. För att minimera bortfallet försöker MSB stämma av 

med räddningstjänsterna för att rätta till de ofullständiga rapporterna.  

Exempel på osäkerhetskällor hos statistik sammanställd från insatsrapporter är urval, då 

insatsstatistiken omfattar samtliga insatsrapporter och inget urval sker [30.]. Vid statistiken bör 

rapporter som är felaktigt ifyllda åtgärdas för att statistiken skall bygga på rätt rapporterad information. 

Räddningstjänster är olika bra på att fylla i sin insatsrapport samt olika bra på att skicka in den. Mätfel 

uppstår när den som fyller i insatsrapporten har dålig kunskap om hur den är tänkt att användas. T.ex. 

observeras att man väljer att koda att brandgasventilation inte fanns när de i situationen var sådan att 

det fanns brandgasventilation men den fungerade inte. Täckningsfel förekommer då insatsrapporter 

inte omfattar räddningsinsats enligt LSO samt att insatsrapporter inte skickas in. Insatsrapporter från 

insatser i andra länder förekommer t.ex. i kommuner som angränsar till grannländer.  

En ny insatsrapport planeras att tas i bruk from 1 januari 2016. Denna skall vara mer anpassad efter de 

förutsättningar som råder idag.  

4.1 STUDERADE INSATSRAPPORTER 
De rapporter som har studerats inom ramen för detta projekt har varit händelser av 

typen ”olycka/tillbud” och omfattar sådana som registreras under ”Brand i byggnad”. Brand i byggnad 

definieras som ”eld som ingen har kontroll över och som medför skada på människor, egendom eller 

miljö. Brandtillbud är eld som hade kunnat utvecklas till en brand men som tack vare rådigt ingripande 

eller lyckliga omständigheter inte ledde till skada. Byggnad definieras som varaktig konstruktion av tak 

och vanligen även väggar, som står på mark eller är så stor att människor kan uppehålla sig i den.” [34.] 

Utvärderingen utfördes till en början med intentionen att sammanställa insatsrapporter i syfte att skapa 

ett statistiskt underlag men tidigt i utredningen kunde avgörande brister i insatsrapporteringen 

identifieras som inte skulle ge statistiken någon tillförlitlighet i detta avseende. Bristerna handlade om 

mätfel som uppstår då den som fyller i insatsrapporten har dålig kunskap. Istället ändrades strategi till 

att finna kommentarer kopplade till brister vid användningen av brandtekniska installationer som i vissa 

fall dokumenterades under kommentarsfältet i huvuddelen. Sådana kommentarer hittades genom att 

använda sökfunktionen i Excel. De rapporter som utgjorde underlag för analysen redovisas under  

Bilaga 1– kommentarer från insatsrapporter. Med denna metod gick det inte att sammanställa ett 

statistiskt underlag utan informationen användes istället för att kunna sammanställa frågor till 

intervjustudien. 
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5 OLYCKSUTREDNINGAR 

Som komplement till insatsrapporterna studerades även olycksutredningar inom ramen för detta 

examensarbete. Olycksutredningar genomförs likt insatsrapporterna med stöd i lagen, Lag (2003:778) 

om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap. 10§ som anger att ”När en räddningsinsats är avslutad skall 

kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. Syftet med utredning är detsamma som för 

insatsrapporterna, att i möjligaste mån klargöra orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur effektiv 

räddningsinsatsen har varit. I kommunernas handlingsprogram redovisas ofta kriterier för när utförligare 

utredningar av olyckor skall utföras. Kriterier som redovisas är oftast olyckans utfall och konsekvenser 

snarare än räddningsinsatsens omfattning [35.]. Olycksutredningarna utförs för att samla erfarenhet 

ingår de som en del av det interna kvalitetsarbetet i kommunen för kunskapsåterföring och utveckling av 

den egna organisationen. Olycksutredningarna bidrar även till ökad kunskap nationellt genom 

rapportering till MSB och utför underlag för de statliga tillsynsmyndigheterna vid uppföljning av om 

kommunerna lever upp till de mål som finns [10.]. I rn uppföljning med förslag på utveckling som utförts 

av LSO nämns att det finns stora skillnader i hur kommuner arbetar med olycksundersökningar och 

många befinner sig i en utvecklingsfas. Det föreslås att det krävs mer utbildning information och stöd till 

kommunerna för att intentionerna med reformen skall uppnås [10.]. 

Av dessa utredningar utförs ett antal fördjupande olycksundersökningar vars syfte redovisas i 

propositionen 2002/03:119 och är enligt följande: 

- Räddningstjänstens insats och effektivitet kan mätas 

- Användandet av ekonomiska resurser kan värderas 

- Huruvida rätt förebyggande åtgärder är vidtagna 

- De utgör en del av den interna kvalitetssäkringen för räddningstjänsten 

- De utgör underlag för metodutveckling och framtida räddningsinsatser 

Olycksutredningen utförs i huvudsak med ett lärande syfte med förhoppning om en säkerhetshöjande 

effekt hos räddningstjänsten.  

Utredningarna syftar inte till att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.  
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6 INTERVJUSTUDIE 

Resultaten från informationen som sammanställdes från räddningstjänstens insatsrapporter och 

olycksutredningar användes för att sammanställa ett intervjuunderlag till en kvalitativ 

intervjustudie[36.]. Intervjuerna syftar inte till att resultera i något omfattande statistiskt underlag utan 

istället för att ge en nyanserad bild av det hur personer i räddningstjänstens organisation uppfattar 

betydelsen av brandtekniska installationer, om kunskapsnivån är tillräcklig samt om de installationer 

som föreskrivs i byggreglerna är tillräckligt i syfte att skapa tillfredsställande insatsförhållanden.  

Intervjuerna utfördes över telefon och som fria diskussioner för att ha möjlighet att utveckla 

resonemang, förtydliga och interagera med utgångspunkt i frågorna. Frågeupplägget har varit 

detsamma för samtliga intervjuade personer. Frågeformulär, intervjufrågor och intervjusvar redovisas i 

Bilaga 3 - Intervjustudie. Intervjusvaren är inte ordagrant nedskrivna men samtliga svar från intervjuerna 

finns med i bilagan.  

Intervjustudien utfördes på följande räddningstjänster: 

Storstockholms brandförsvar   Södertörns brandförsvar 

Räddningstjänsten syd    Räddningstjänsten Östra Götaland   

Luleå räddningstjänst    Gästrike räddningstjänst    

Eskilstuna räddningstjänst   Umeå brandförsvar    

Brandförsvaret Uppsala     

Aktuella räddningstjänster valdes för att få en geografisk spridning över landet samt med intentionen att 

räddningstjänster i både större och mindre städer skulle deltaga. Små orter studerades inte med 

anledningen att brandtekniska installationer för räddningstjänstens insats är mest vanligt förkommande 

i städer med större byggnader. Information som erhålls från intervjuerna bedöms vara representativa 

för övriga delar av landet.  

Upplägget är att jag tar kontakt med vederbörande och informerar om studien samt bestämmer ett 

datum för genomförande av intervjun. Därefter skickas intervjufrågorna över för genomläsning och 

förberedelse inför intervjun. 

Intervjuerna inleddes med att kontakt togs med berörda räddningstjänster för att informera om studien 

samt för att skicka över intervjufrågorna. Därefter återkopplade räddningschefen med datum för 

intervju samt person med lämplig erfarenhet för att deltaga i intervjun. Detta gav varje intervjuad 

person tid att förbereda sig på frågorna.  

Felkällor i intervjustudien kan vara att det sätt intervjupersonen svarar på är inte lätt att tolka. Frågorna 

kan innehålla underförstådda antaganden om intervjupersonens kunskaper, inställning och beteende.  
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

Material till studien har i huvudsak inhämtas genom analyser av insatsrapporter och olycksutredningar 

som sedan har kompletterats med intervjuer av personer inom räddningstjänstens insatsorganisation. 

Grovmaterialet från informationsinhämtningen är sammanställd under följande bilagor: 

- Bilaga 1 – Kommentarer från insatsrapporter 

- Bilaga 2 – Kommentarer från olycksutredningar 

- Bilaga 3 - Intervjustudie 

Analysens upplägg är att analyser om varje installation redovisas under respektive avsnitt. Kapitlet 

avslutas med en diskussion som omfattar samtliga studerade delar. 

7.1 ANALYS FRÅN INTERVJUSTUDIE 
Nedan följer en analys och diskussion av svaren från intervjustudien. 

7.1.1 Brandgasventilation av trapphus 

Intervjustudien visar att tillgången till brandgasventilation av trapphus har stor betydelse vid en insats i 

en byggnad både för personalens insatsförhållanden, förutsättningar för livräddning och med hänsyn till 

sekundärskador och restvärdesräddning. Samtliga intervjuade personer har påtalat vikten av 

möjligheten att kunna brandgasventilera trapphusen. Ett av de intervjuade befälen påpekar att den 

första taktiska åtgärd som genomförs vid en insats i en byggnad som är försedd med 

brandgasventilation i trapphus, är att aktivera den. Genom att använda de egna mobila 

övertrycksfläktarna, så kallade PPV-fläkt (positive pressure ventilation), kan man skapa ett övertryck i 

trapphuset och på så sett skapa en rökfri miljö snabbare. Resultat från både insatsrapporter, 

olycksutredningar och intervjuer vittnar om att fallerande brandgasventilation i rökfyllt trapphus kräver 

extra insatser av räddningstjänstens personal genom att de behöver ventilera manuellt genom att t.ex. 

öppna rökluckan manuellt från taket. Utöver det så innebär fallerande system att insatstiden ökar då det 

är av stor vikt att ventileringen av trapphuset fungerar. 

Vid jämförelse av intervjusvaren erhålls en bild av att kunskapen för nyttjande av brandgasventilation i 

trapphus håller en god nivå. Sju av nio personer ger bilden av att kunskapen är god och att fortbildning 

och övning sker i tillräcklig omfattning. Av svaren kan man dock konstatera att det upp till varje 

räddningstjänst att prioritera vad deras övningstid och fortbildning skall innefatta vilket gör att de 

kanske övar mer sällan än de borde på strategier med t.ex. övertrycksventilering pga. att de tror att de 

har tillräckligt god kunskap över dessa ”lätta” system vars styrning och funktion regleras i byggreglerna 

och förväntas vara lättanvänd för räddningstjänsten.  

De som inte tycker att kunskapen är tillräcklig vittnar om att övningstiden skall omfatta många delar och 

därför kan man inte komma upp i den nivån man skulle behöva inom alla områden.  

Från kommentarerna kan det konstateras att tillsyner, orienteringar samt att man använder 

brandgasventilationen vid insatser i byggnader, även i de fall de inte behövs för insatsen, är viktiga delar 

för att räddningspersonalen skall känna sig trygg vid användningen av de brandtekniska installationerna. 

Samtliga intervjuade befäl nämner att styrningar till brandgasventilation ofta är intuitiv och lättanvänd 

vilket gör att om den är tydligt och korrekt märkt och placerad på ett sätt så att den är tillgänglig för 
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räddningstjänstens personal är det inga problem att använda den. Samtliga befäl vittna om att det ofta 

finns väldigt stora brister i underhållet av installationerna vilket gör att de ofta inte fungerar. Exempel på 

felfunktioner är t.ex. att brandgasluckor är övermålade i trapphuset vilket gör att de fastnar i stängt läge, 

att luckorna täcks med snö, att luckor har rostat igen, att vajrar, vevar och äldre styranordningar till 

luckor sällan eller aldrig är motionerade och går därför sönder när de skall användas. Det finns stora 

brister i hur fastighetsägare bedriver sitt SBA och underhåller sina brandtekniska installationer. För att 

säkerställa brandgasventilationens funktion bör dessa motioneras med jämna mellanrum. En orsak till 

att de sällan motioneras är att det ofta endast finns en öppningsfunktion till luckorna vilket innebär att 

de måste stängas manuellt från taket och därför testas de inte. 

De flesta nämner att den mest optimala styrningen är en automatisk funktion av en röklucka. Det bästa 

ur personsäkerhetsperspektiv är om luckan öppnar på rökdetektor i toppen samt att den kan styras från 

räddningstjänstens angreppsväg i markplan. Många påtalar dessutom att det är viktigt att luckan både 

kan öppnas och stängas med elektrisk styrning. Det finns situationer vid insatser där 

räddningspersonalen av taktiska skäl vill kunna kontrollera branden genom att kunna öppna och stänga 

luckan vid rätt tidpunkt. Om ett felbeslut tas skall möjligheten att kunna stänga luckan finnas.  

7.1.2 Brandgasventilation av källare 

Samtliga befäl som intervjuats påtalar att även tillgång till brandgasventilation av källarutrymmen är 

mycket viktigt och i många fall direkt avgörande om man skall kunna göra en insats med tanke på att 

personal ofta möter rök och värme på vägen ner till källaren. I de fall då det inte finns möjlighet till att 

brandgasventilera källaren fylls ofta trapphuset med rök vilket innebär att personsäkerheten för de som 

vistas i byggnaden äventyras. Tidsaspekten är inte lika avgörande vid insatser i källarbränder vilket 

innebär att det finns tid till att tänka igenom taktiska beslut. Vanligtvis brandgasventileras 

källarutrymmen genom öppningar i fasaden som t.ex. avsedda luckor eller genom fönster och dörrar 

alternativt genom luckor i markplan om källarlokalerna ligger under innergårdar eller liknande.  

De intervjuade befälen berättar att det effektivaste sättet att genomföra en brandgasventilering av 

källarutrymmen är att använda frånluftsöppningar och tillföra tilluft med de mobila PPV-fläktarna. På 

detta sätt skapas ett övertryck i lokalen och källarlokalen kan ventileras ut snabbare genom att 

brandgaser kan tryckas genom källaren vilket förbättrar insatsförhållandena. Tillgången till 

frånluftsöppningar varierar mycket mellan byggnader beroende på när de byggdes och indikationer från 

intervjuerna pekar på att dimensioneringen av brandgasventilationen sällan motsvarar 

räddningstjänstens behov. Alla vittnar om att det är vanligt att äldre byggnader saknar 

brandgasventilation alternativt att frånluftsöppningarna är för små i förhållande till den kapacitet 

räddningstjänstens PPV-fläktar har. Ett befäl påtalar att man upplever att kraven i BBR inte har hängt 

med den tekniska utvecklingen av räddningstjänstens utrustning. Risken med för små frånluftsöppningar 

är att man med de mobila fläktarna skapar för högt övertryck som leder till att rök trycks ut i andra delar 

av fastigheten och riskerar därför omfattande sekundärskador. Detta ställer krav på att 

räddningsmanskapet har god kunskap i strategier och tillvägagångssätt vid övertrycksventilering av 

källarlokaler.  

Svar från intervjuerna indikerar att räddningspersonalen generellt har tillräcklig kunskap om hur 

källarlokaler skall ventileras. Fyra av nio intervjuade befäl påtalar att kunskapen vad gäller 

övertrycksättning och strategier vid en insats kan förbättras. Indikationer ges även att man har god 

teoretisk fortbildning men att de sällan övar tillräckligt. Övningen sker oftast i form av skarpa insatser 
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och det upplevs att det måste hända något misslyckande i en skarp situation för att tid, avsedd för 

övning på specifika delar, skall avsättas. Intervjusvaren visar att man ofta i mindre städer/orter upplever 

att det brister i kunskap pga. för lite övning medan man i större städer tycker att det är tillräckligt. Detta 

har förmodligen att göra med att antalet skarpa insatser är fler i städer och detta gör att man använder 

installationerna oftare än i mindre städer/orter. Med tanke på detta borde övning ske oftare i regioner 

där skarpa larm inte händer tillräckligt ofta. 

Samtliga befäl har påtalat problem avseende underhåll av brandgasventilationen. 

Vidbrandgasventilering av källare är det vanligt att avsedda luckor i framförallt mark aldrig är öppnade 

och underhållna vilket gör att det kan vara väldigt svårt att dels lokalisera vart de är placerade och när 

man hittar dem kan det vara i princip omöjligt att öppna dem. Även här är den generella bilden att 

fastighetsägare brister i underhållet av de brandtekniska installationerna.  

De intervjuade har olika bild av vilka installationer som är bäst för att ventilera källarlokaler och det 

beror på att utformningen av källare kan se ut på många olika sätt och därför är det svårt att säga att en 

installation är bättre än någon annan. Alla är dock överens om att luckor i fasad alltid fungerar om de är 

öppningsbara men i många fall kan sugande fläktar även vara bra och i bästa fall skall 

brandgasventilationen styras elektriskt men det är då viktigt att det kan göras från manöverpanel i 

angreppsväg där man styr övriga installationer. Som nämnts tidigare är det viktigt av såväl taktiska som 

underhållsskäl att det från styranordningen är möjligt att både kan öppna och stänga installationen.  

7.1.3 Brandgasventilation av vindsutrymmen 

Befälen nämner att det vid vindsbränder sällan handlar om livräddning utan insatsen syftar ofta till att ta 

kontroll över och släcka en brand. Vikten av möjlighet till att brandgasventilera vindsutrymmen varierar 

något mellan de intervjuade personerna. Det varierar oftast beroende på om man jobbar efter gammal 

eller ny insatsmetodik, som ett befäl kallade det. Några nämner att de helst arbetar efter den nya 

metodiken med skärsläckare eller dimspik i ett tidigt skede för att kyla brandgaser och dämpa branden 

men att det därefter är viktigt att kunna ventilera vinden med hänsyn till sekundärskador. Detta bygger 

på att räddningstjänsten har tillgång till skärsläckare eller dimspik. Andra intervjuade personer som 

jobbar efter den gamla metodiken, det vill säga att man i ett tidigt skede jobbar med att 

brandgasventilera vinden, har uppfattningen att det är mycket viktigt att man i ett tidigt skede kan 

öppna brandgasventilationen för att ventilera ut varma brandgaser som är en förutsättning för att 

kunna släcka branden. Det råder dock enighet om att det inte är onödigt att installera luckor då det 

oftast är nödvändigt att öppna dem i något skede av insatsen oavsett taktik.  

Fem av nio befäl upplever att de har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen ska användas vid 

en insats. Dock nämns att det kan bli bättre på både praktisk och teoretisk fortbildning avseende taktik 

vid insatser som många anser är bristfällig och i vissa fall inte ens existerar.  

I intervjuerna med befälen kan man konstatera att det råder delade meningar om vilken metod som är 

den mest effektiva för insatser på vindar. Några påtalar att det i ett tidigt skede är viktigt att 

brandgasventilera medan andra talar om att de helst jobbar med metoden att stänga inne branden och 

använda skärsläckare eller dimspik för att därefter brandgasventilera. 

En anledning till att de känner att de inte övar tillräckligt på brandgasventilering är, som ett befäl 

nämner, att det är vanligare med skarpa insatser som kräver brandgasventilation av källare och trapphus 



27 
 

än insatser som kräver brandgasventilering av vindsutrymmen. Detta gör att de inte får samma övning i 

brandgasventilation av vindsutrymmen.  

Befälen nämner att utformningen av luckor till vindsutrymmen är oftast inte optimal ut 

räddningstjänstens perspektiv. De utformas generellt med svårtillgängliga öppningsanordningar på 

insidan eller utsidan. Det är heller inte ovanligt att de då är försedda med en låsanordning som inte 

räddningstjänsten kan öppna. Det påpekas också att det är en arbetsmiljörisk att behöva beträda taket 

för att öppna luckorna samt att det oftast är svårt att invändigt öppna dem. En bra lösning är om de likt 

rökluckor i trapphus kan styras elektriskt från angreppsvägen och helst ska samtliga styrningarna vara 

samlade på ett ställe. Befälen nämner även att av taktiska skäl är det viktigt att luckorna både kan 

öppnas och stängas sektionsvis parallellt med insatsen. En sådan anordning skulle underlätta insatsen 

avsevärt samt bespara både arbetskraft och tid. 

7.1.4 Stigarledningar 

Samtliga intervjuade befäl nämner att det är av mycket stor betydelse för insatser i höga byggnader. 

Åtta av nio intervjuade befäl tycker att kunskapen är tillräcklig avseende de ej trycksatta 

stigarledningarna men samtliga tycker att man har får dålig eller ingen kunskap om trycksatta 

stigarledningar. Bristerna, som samtliga befäl påpekar, avseende användningen av stigarledningar hos 

räddningstjänsten omfattar den grundläggande tryggheten som grundar sig i dåligt underhåll från 

fastighetsägarens sida av stigarledningar i äldre byggnader. Det händer för ofta att äldre stigarledningar 

läcker, att de saknar skydd mot inkopplingsenheterna samt att enheter står öppna vilket leder till att 

man får mer omfattande vattenläckage samtidigt som man inte får upp vatten till det aktuella 

våningsplanet.  

Befälen nämner även att brister i den grundläggande tryggheten även handlar om att man verkar i ett 

område där det inte finns så många stigarledningar och med anledning av det, inte använder dem i 

samma utsträckning som i större städer där beståndet med fastigheter försedda med stigarledningar är 

större. Det är även i sådana områden man upplever att man övar för lite på användningen av dem. 

Befälen nämner att tillsyner är en viktig del i att öka tryggheten vid användandet då man har möjlighet 

att åka till olika fastigheter och provtrycka stigarledningarna. Dels övar man på hur de används och 

sedan får man kunskap om det aktuella objektet. Dock är det svårt att hitta tillfällen då man kan öva på 

att lägga ut ett helt slangsystem.  

Generellt så upplever befälen att kunskapen om hur de traditionella stigarledningarna skall använda är 

ganska god samt att de är lätta att använda. Däremot behövs det mer kunskap och övning på de mer 

komplicerade systemen med trycksatta stigarledningar som blir allt mer vanliga. 

Ett befäl påpekar också att det finns stora brister i utformning av stigarledningarna framförallt i nya 

byggnader. I äldre byggnader har man oftast utformat stigarledningen i trapphus enligt byggregler och 

standarder vilket innebär att dessa ofta är tillgängliga och lätta att använda medan man i nya byggnader 

ofta gör alternativa utformningar av stigarledningarna. Alternativa utformningar kan vara att man inte 

placerar dem i trapphusen, att man låser dem med olika konstruktioner som inte kan öppnas med 

brandkårsnyckel. Detta ställer till problem för räddningstjänsten då de arbetar efter inövade 

insatsmetoder som bygger på att stigarledningar utformas enligt standard. Befälet nämner att BBR 

borde ha tydligare krav på hur stigarledningar skall utformas och inte lämna för stor möjlighet till 

byggherre och konsult att utföra alternativa utformningar av stigarledningen. Detta är särskilt tydligt vid 
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installation av trycksatta stigarledningar där utformningen skiljer sig rejält från fastighet till fastighet 

vilket i sin tur gör att man inte känner någon trygghet i hur sådana förväntas användas och därför kan 

man inte heller påstå att kunskapsnivån är tillfredsställande. Detta gör det svårt för räddningstjänsten 

att jobba effektivt eftersom att det är omöjligt i städer att ha kontroll över hur trycksatta stigarledningar 

i olika fastigheter är utformade samtidigt som man inte kan ha olika insatsmetoder inövade för olika 

utformade trycksatta stigarledningar, detta skapar förvirring. En annan aspekt är att det inte alltid är 

primärstationen som kommer först på plats vilket innebär att man då är dåligt orienterad på den 

aktuella byggnaden och det kan bli tidskrävande att lära sig hur den specifika trycksatta stigarledningen 

skall användas mot om alla stigarledningar utfördes på samma sätt. Exempel på olika bedömningar är att 

vissa konsulter anser att en stigarledning som är trycksatt inte behöver vara vattenfylld utan att det är 

tillräckligt om den är försedd med en tryckstegringspump men att man räknar med att 

räddningstjänsten utgör vattenleverantör vilket inte är vad räddningstjänsten förväntar sig. En 

tryckstegringspump höjer vattentrycket i en stigarledning vilket är avgörande för att erhålla tillräckligt 

vattentryck i höga byggnader.  

7.1.5 Räddningshiss 

Likt stigarledningar menar samtliga intervjuade personer att tillgången till räddningshiss är mycket 

viktigt för att en insats i en hög byggnad skall kunna genomföras lika effektivt som i lägre byggnader. 

Med hjälp av hissen besparas både manskraft och insatstid. Det är en förhållandevis ny byggregel vilket 

gör att de inte finns installerade i så många byggnader i landet och därför är det många som saknar 

erfarenhet av dem och de har då heller ingen uppfattning om vad de kan förvänta sig av dem och har 

heller ingen kunskap om hur de utformas. 

Befälen på uttrycker även att för att känna trygghet i användandet av hissen krävs mer utbildning och 

övning av hela organisationen i användandet av räddningshissar vid insatser. Ett befäl konstaterat att 

räddningshissar finns idag i huvudsak i städerna och även om de inte är många till antalet så finns det 

ändå inte tid att göra tillsyner och orientera sig på de som finns på grund av att det finns många andra 

byggnader i området som också kräver tillsyner. Som nämnts tidigare påtalar ett befäl att oftast görs 

tillsyner av den styrkan som väntas vara först på plats och med anledning av det finns det alltid en risk 

att en sekundär styrka kan åka på larmet och man kan då inte förvänta sig att de är familjära med hur 

räddningshissen. I takt med att samhället förtätas kan vi förvänta oss fler räddningshissar vilket kommer 

att kräva att kunskapsnivån höjs och breddas genom övningar  

Likt för trycksatta stigarledningar nämner ett befäl att regelverket för utformning av räddningshissar är 

otydligt och lämnar stort utrymme för byggherrar och konsulter att utforma dessa med analytisk 

dimensionering vilket skapar samma problematik som redovisas ovan under stigarledningar där 

utformningarna skiljer sig från objekt till objekt. Befälet ger exempel på krav som borde ställas och 

tydliggöras i regelverket, exempelvis krav på högre tillförlitlighet av strömförsörjning, krav på möjlighet 

till kommunikation, krav på hur de skall styras med t.ex. brandkårsnyckel.  

7.1.6 Övrigt 

I intervjustudien ställdes en fråga ”Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller 

nämns ovan som hade varit till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats?” 

till de intervjuade personerna.  
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Man nämner bland annat att de inövade insatsstrategierna och metoderna som man jobbar efter idag 

inte alltid länge är de mest optimerade. De tekniska systemen blir allt mer avancerade samtidigt som 

taktiken och insatsmetodiken inte hänger med utvecklingen. 

Även framkörningskort nämns som värdefullt stöd vid insatser. I takt med att samhällen förtätas och det 

byggs mer komplexa byggnader ökar behovet av information om byggnaders brandtekniska utformning 

så att man redan i bilen på väg ut till platsen kan skapa sig en bild av brandskyddet i den aktuella 

byggnaden. Om inte regelverket tydliggörs avseende utformning av trycksatta stigarledningar och 

räddningshissar kommer detta att vara en förutsättning för att man ska veta hur varje installation 

förväntas användas i olika byggnader. Det finns idag ett insatsstöd men omfattningen är inte tillräckligt 

och de behöver digitaliseras och uppgraderas. Inom Räddningstjänsten Östra Götaland har man infört 

ett digitalt system i bilarna som man kallar ”insatsstöd” som omfattar alla bostäder över åtta 

våningsplan. Insatsstödet innehåller nyckelinformation för insatsen som t.ex. angreppsvägar, om 

stigarledningar är fungerande samt hur de är utformade, hur brandgasventilation styrs osv. 

Informationen inhämtas i samband med räddningstjänstens tillsyner tillsammans med fastighetsägaren. 

När man är på väg ut till platsen kommer en fråga i bilen om man vill ta del av insatsstödet, vilket man 

ofta vill. Där framgår då hur byggnaden ser ut, hur den är byggd, vilka hjälpmedel som finns vilket gör att 

man kan skapa sig en bild av vad de kan förväntas mötas av när de kommer fram till byggnaden. De ser 

detta som ett värdefullt hjälpmedel som gör att de kan nyttja de brandtekniska installationerna på bästa 

sätt vid insatsen.  

Dessutom nämns att brandgasventilation av horisontella utrymningsvägar som korridorsboenden och 

hotellkorridorer inte föreskrivs i byggreglerna. Detta kan vara nödvändigt då det kan vara problematiskt 

att göra insatsen genom långa korridorer om de är fyllda med heta brandgaser. Om husen är höga är 

ofta fönster till det fria låsta och utformade på ett sätt så att det inte ska gå att slå sönder fönstren. 

Som tidigare beskrivits under avsnitt AFS 2007:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och 

kemdykning ställer AFS 2007:7 krav på att man vid rökdykning skall ha tillgång till ett fungerande 

kommunikationssystem vilket är minst lika viktigt som tillgången till släckvatten[5.]. Hänsyn i 

byggreglerna tas dock enbart till att tillgången till släckvatten skall säkerställas. Det finns inga 

föreskrifter i byggreglerna som föreskriver att byggnader skall utformas så att räddningstjänstens 

kommunikationsutrustning skall fungera vid en insats. Detta gäller höga byggnader i synnerhet och i 

stora byggnader i allmänhet där man inte erhåller radiokommunikation. Har man ingen täckning för 

radiosystemet så kan man inte genomföra en insats enligt gällande AFS.  

7.2 ANALYS AV INSATSRAPPORTER 
Initialt var förhoppningen av att studien av insatsrapporter skulle ge en statistik om hur ofta 

brandtekniska installationer användes vid insatser samt i vilka fall de fanns i byggnaden men trots detta 

inte användes. Insatsrapporter från 2014 hämtade från MBS:s databas studerades och redan tidigt i 

utredningen kunde det konstateras att insatsrapporterna allt för ofta var slarvigt ifyllda vilket innebar att 

de inte kunde utgöra ett statistiskt underlag i denna utredning. Exempel på detta kunde vara att man vid 

en insats fyllde i att det inte fanns t.ex. brandgasventilation när man egentligen menade att den inte 

användes eller att den inte fungerade. Istället för att sammanställa ett statistiskt underlag granskades 

istället kommentarerna från insatser för att samla reflektioner kring nyttjande av installationer i 

samband med insatser. Detta innebär att nedan redovisade kommentarer är endast sådana som 
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hittades i databasen kopplade till aktuellt ämne och saknar egentligen något statistiskt värde. 

Informationen användes istället för att skapa en bild av eventuella problem som kan uppkomma vid 

användningen av tekniska installationer vid insatsen. Dessa kommentarer har delvis legat till grund för 

upprättandet av intervjustudien.  

Vidare konstateras att insatsrapporterna inte innehåller datainsamling som omfattar räddningshissar, 

trycksatta stigarledningar, möjlighet att brandgasventilera källarlokaler eller vindar genom installationer 

Med anledning av detta fanns det inga kommentarer som direkt gick att härleda till användandet av 

dessa installationer utan endast kommentarer kring brandgasventilation av trapphus och större lokaler 

samt ej trycksatta stigarledningar hittades. 

 

Den största delen av kommenteraren handlade om att brandgasventilation eller stigarledningar inte gick 

att använda pga. bristande underhåll som gjorde att installationen var trasig. Följande kommentarer 

tyder på detta: 

- Öppningsmekanismen för rökluckan fallerade. 

- Rökluckan i trapphuset var ur funktion. 

- Vajern till rökluckan var trasig. 

- Problem att få ut röken ur trapphuset på grund av att rökluckan inte fungerar. 

- Rökluckan skulle öppnas automatisk men detta fungerade inte och fick istället öppnas manuellt. 

- Fördröjning av insats på grund av problem att öppna rökluckan. 

- Rökluckan i trapphuset fungerade inte och fick istället öppnas manuellt från taket. 

- Rökluckan var felmonterad vilket var anledningen till att den inte fungerade. Luckan fick öppnas 

manuellt. 

- Styrningen till rökluckan fungerade inte. Felfungerande röklucka och stigarledning gjorde att den 

livräddande och släckande insatsen kraftigt försenades. 

- Uttag till stigarledning saknade lock och rökdykaren tog endast med ett strålrör upp i byggnaden 

när det fanns två uttag på stigarledningen. 

- Läckage på stigarledningen som fick stängas på flera våningsplan på vägen upp. 

- Insatsen fördröjdes på grund av att stigarledningen inte var stängd på annat våningsplan och 

vatten forsade ut i trapphuset. 

Det fanns även kommentarer som vittnar om att brandgasventilationen i trapphus samt stigarledningar 

var otydligt markerade eller att de var utförda på annat sätt än standard. Även bristande kunskap kan 

vara förklaringen i vissa fall: 

- Personalen behöver utbildas i sina tekniska installationer. 

- Tydligare märkning av styrning av brandgasventilation, rökluckor etc. 

- Svårt att veta hur luckorna öppnas. 

- Svåröppnad röklucka i trapphuset. 

- Krånglig styrning på rökluckor i taket av industrilokalen. 

- Det tog tid innan rökluckorna kunde öppnas på grund av kunskapsbrist hos räddningstjänstens 

personal. 

- Svårt att öppna rökluckan inifrån och den måste därför öppnas manuellt utifrån med hjälp av 

stegpersonal. 
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- Vid insatsen hittar man ingen information i trapphuset om vart rökluckan styrs och luckan måste 

därför öppnas manuellt i toppen av trapphuset. Detta föranledde till en fördröjning av 

evakueringen av brandgaser från trapphuset. 

- Stigarledningen trycksattes men inga uttag hittades i trapphuset. 

- Om behov hade funnits av att genomföra invändig insats via rökdykning hade det tagit lång tid 

att säkra vatten för rökdykarna på grund av svårigheter att ta sig till anslutningarna till 

stigarledningarna.  

- Stigarledningen hade för lågt vattentryck. 

I ett fall konstaterades även att stigarledningen inte användes trots att brandens startvåning låg på 

våningsplan tio. Orsaken till att den inte användes var på grund av osäkerheten av funktionen och 

man gjorde då en bedömning att ett fall skulle ta för lång tid. Vid ett annat tillfälle vid en brand på 

tredje våningen valde man också att tillämpa traditionell slangdragning. Det fanns även exempel på 

tillfällen då det saknades tillgång till stigarledningar och det konstaterades att en stigarledning hade 

underlättat insatsen. 

Vid en insats i ett kraft-/värmeverk dokumenterades bristande täckning på räddningstjänstens 

kommunikationsutrustning RAKEL samt att byggnaden saknade insatsplan. Dessa brister är liknande 

kommentarer från intervjuerna där det konstaterades att hänsyn borde tas i byggreglerna om att 

byggnader skall utföras så att kommunikation är möjlig vid insats.  

Likt sammanställningen av intervjuerna tyder sammanställningen av insatsrapporterna att det 

snarare det bristande underhåller av de brandtekniska installationerna som ställer till problem i 

samband med insatser där de hade underlättat för räddningstjänstens förhållanden. Kommentarer 

från insatsrapporterna indikerar likt kommentarer från intervjuerna att det i vissa fall är svårt att 

styra och hitta installationer om de utförs på annat sätt än vad standarden anger alternativt att 

styrningsfunktionen inte markeras.   
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7.3 ANALYS AV OLYCKSUTREDNINGAR 
I studien studerades 14 stycken olycksutredningar där en djupare analys av olika olyckor utfördes. 

Olycksutredningarna sammanställs likt insatsrapporterna i enlighet med LSO men är en utförligare 

utredning. Likt studien av insatsrapporter har olycksutredningar som omfattar aktuellt ämne valts ut 

med hjälp av Mattias Strömgren på MSB i Karlstad. Kommentarer från olycksutredningarna saknar 

statistiskt värde och har på samma sätt som insatsrapporterna använts för att skapa en bild av 

eventuella problem som kan uppkomma vid användningen av tekniska installationer vid insatsen. 

En generell bild från granskningen av olycksutredningarna är att brandtekniska installationer som 

brandgasventilation och stigarledningar ofta är dåligt underhållna vilket gör att insatsen blir mer 

tidskrävande. Det efterfrågas högre krav på fastighetsägare avseende kontroll av brandtekniska 

installationer samt tillhandahållande av instruktioner för dess utformning och styrningar kopplade till 

dessa.  

I en större utredning av 15 insatser vid källarbränder i flerbostadshus som genomfördes undre 2011 av 

räddningstjänsten storgöteborg konstaterades de att i hälften av fallen fungerade inte det brandtekniska 

skyddet i fastigheten på ett tillfredsställande sätt. Ofta saknade källarlokaler möjlighet till att 

brandgasventileras samt att det var svårt att lokalisera brandgasventilationen och hur det var tänkt att 

den skall fungera. Man identifierade även brister i strategier vid insatser och slutsatsen blev att det finns 

ett behov av utbildning i strategier vid insatser i källare men även andra typer av insatser. 

Exempel på andra förbättringsåtgärder inom räddningstjänstens organisation som redovisas är följande: 

- Teknikutveckling för effektiv brandgasevakuering med fler övningar med räddningstjänstens 

fläktar där man även får regelbundet öva på rökluckors olika öppningsfunktioner samt 

hjälpmedel som säkerställer att övningen utförs. 

- Inventering och kunskap krävs för att öka tilliten till stigarledningars funktion. 

- Myndighetsutövning mot fastighetsägare regelbundet för kontroll och datummärkning i 

entréplanet på vilka våningsplan stigarledningar finns.  

I de fall installationerna är i full funktion vid insatser beskrivs de som framgångsfaktorer för att kunna 

genomföra en lyckad insats vilket även kan konstateras efter intervjuerna att samtliga installationer som 

föreskrivs är nödvändiga för att räddningstjänsten skall kunna arbeta effektivt under säkra förhållanden. 
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7.4 DISKUSSION 
Studien visar att de brandtekniska installationer som föreskrivs i BBR är nödvändiga för 

räddningstjänsten vid insatser i byggnader. Möjligheten att brandgasventilera utrymmen som trapphus, 

källare och vindar är nödvändig för att underlätta och skapa förutsättningar för räddningsstyrkan att 

kunna genomföra en släck eller räddningsinsats i byggnader där dessa utrymmen är påverkade av rök- 

eller brandspridning. Det råder även enighet om att det i höga byggnader krävs stigarledningar och 

räddningshissar för att kunna genomföra insatsen inom rimlig tid.  

Utformningen av dagens byggregler innebär att byggherrar tillsammans med brandkonsulter ges 

utrymme att tolka och utforma de allt mer avancerade tekniska systemen. Exempel på sådana system är 

trycksatta stigarledningar och räddningshissar. Det ges utrymme att hitta alternativa lösningar för att 

uppfylla funktionskrav och i riktigt höga byggnader dimensioneras brandskyddet helt enligt analytisk 

dimensionering. Detta resulterar i att installationerna i byggnaderna som är till för att underlätta 

räddningstjänstens insats kan utformas på många olika sätt. Medan konsulter tillsammans med 

byggherrar optimerar lösningar efter behov arbetar räddningstjänsten efter inövade strategier och 

insatsmetoder i vilka installationerna är en del. Räddningspersonal upplever allt oftare att de vid insatser 

i nya byggnader ofta stöter på problem på grund av att de måste börja med att undersöka hur 

installationerna är utformade vilket alltid leder till att insatsen blir fördröjd. Detta är ett problem som 

förmodligen kommer att behöva hanteras mer i framtiden i takt med att fler avancerade system tas 

fram. Eftersom att det inte finns möjlighet att arbeta in en insatsmetod för varje installation krävs någon 

form av insatsstöd. I räddningstjänsten östra Götaland används t.ex. ett värdefullt digitalt insatsstöd 

som innehåller nödvändig information om en byggnad som behövs för att, i bilen på väg ut till platsen, 

kunna välja strategier och skapa en bild om tillvägagångssätt. Informationen till insatsstödet inhämtas 

vid tillsyner men detta skulle även kunna bli en del av byggprocessen. Att man vid nybyggnationer 

upprättar ett insatsstöd för den aktuella fastigheten. Detta skulle innebära att man i förväg kan erhålla 

information om vilka tekniska system som byggnaden är försedd med samt hur de förväntas användas. 

Ett sådant arbetssätt skulle öka flexibiliteten vid insatser samt underlätta befälens riskbedömning som 

skall göras vid varje insats enligt AFS. I annat fall måste byggreglerna tydliggöras med tydligare krav på 

utformning för att tillgodose räddningstjänstens behov av att installationer utformas på ett likvärdigt 

sätt så att man kan fortsätta att arbeta efter inövade insatsstrategier. Förslag på vidarestudier avseende 

detta är att utreda vilken information ett digitalt insatsstöd ska innehålla för att samt hur det skall 

utformas för att fungera som ett bra hjälpmedel vid insatser. Utredningar om hur man gör 

räddningstjänstens insatsorganisation mer flexibel. 

Vid sammanställningen av samtliga data kan man konstatera att den största bristen egentligen inte 

ligger i räddningstjänstens organisation utan snarare hos fastighetsägare vilka ofta brister i sitt ansvar, 

enligt LSO, att underhålla de brandtekniska installationer som installeras i byggnader i syfte att 

underlätta för räddningstjänstens insats. I samtliga intervjuer som har utförts har kommentarer 

avseende det bristande underhållet av brandtekniska installationer. I olycksutredningar och 

insatsrapporter handlar kommentarer kopplade till installationerna oftast om att de inte antänts under 

insatsen eller att de fördröjt insatsen till följd av att de är trasiga eller ur funktion på ett eller annat sätt. 

Många påtalar att fastighetsägarens ansvar måste förtydligas samt att man inte hinner göra tillsyner i 

den omfattning man skulle behöva för att ha kontroll på fastighetsbeståndet. Förslag på vidare studier 

avseende detta skulle kunna vara att utreda orsaker till att inte de brandtekniska installationerna 
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underhålls i erforderlig omfattning. Vilka hjälpmedel behövs för att man som fastighetsägare skall kunna 

ta sitt ansvar gentemot kraven i LSO.  

Studien visar att räddningstjänsten generellt har god kunskap om hur de traditionella brandtekniska 

installationerna som brandgasventilation i trapphus, källare och vind samt ej trycksatta stigarledningar 

är utformade och förväntas användas vid en insats. Däremot kan det konstateras att man upplever det 

som en brist att man sällan övar praktiskt på metoder och strategier vid insatser där brandtekniska 

installationer nyttjas. Uteblivna övningstillfällen kan leda till brister i tilliten till funktionen hos de 

tekniska installationerna. Tillsyner i fastigheter ökar kunskapen av hur installationerna ser ut men 

bristen ligger snarare i att det inte ges tillfälle till skarp övning och detta är mer tydligt i mindre städer 

där antalet insatser i mer komplexa byggnader är färre än i storstäderna. Räddningspersonalen anser sig 

även ha mer kunskap i att hantera brandgasventilation av trapphus och källare än vindar vilket troligtvis 

har att göra med att de är vanligare än vindsbränder. En annan aspekt är att det i storstäderna sker fler 

larm och därför kommer övningstillfällen naturligt med skarpa insatser. Det är svårt att hitta 

övningstillfällen där man t.ex. kan öva på en stigarledning med slangsystem.  

Vid insatser i källarlokaler upplevs att frånluftsdimensioneringen i källarlokaler, enligt de allmänna råden 

i BBR, inte är dimensionerad för räddningstjänstens nu moderna utrustning med fläktar som ofta skapar 

för höga övertryck. För att kunna hantera övertrycksventilering på rätt sätt krävs att 

räddningspersonalen har mer kunskap avseende detta.  

Brister på effektiva strategier vid vindsbränder blev tydligt då svaren från de personer som intervjuades 

markant skiljdes åt. Vissa påstod att det med nu moderna hjälpmedel inte skall vara nödvändigt att 

ventilera branden i ett tidigt skede medan andra hade uppfattningen om att tidig ventilering var oerhört 

viktigt vid en insats. Förmodligen beror det på att räddningstjänster har tillgång till olika avancerad 

teknisk utrustning som krävs för att kunna bekämpa en innestängd brand, t.ex. skärsläckare och dimspik. 

Det påtalades även att det är en arbetsmiljöbrist att behöva sända upp personal på taket för att utföra 

håltagning och att om det finns krav på luckor för brandgasventilation av vindsutrymmen så ska de vara 

möjliga att styra sektionsvis med elektisk styrning och helst skall det både vara möjligt att öppna och 

stänga luckorna.  

I intervjuerna och de studerade utredningarna ges exempel på att det förekommer brister i tilliten till 

stigarledningar. Detta grundar sig i likt det som nämns ovan avseende brister i fastighetsägarens 

underhåll av installationerna i kombination med att de sällan ges tillfälle till praktisk övning. 

Kunskapen på användningen av trycksatta stigarledningar och räddningshissar varierar mycket lokalt. 

Anledningen till detta är att det inte finns så många byggnader som det föreligger krav på sådana 

installationer i. Inom de områden där komplexa byggnader finns som är försedda med dessa 

installationer upplevs kunskapen om hur räddningshissar används som god men stora kunskapsbrister 

avseende både teoretiska som taktiska brister.  
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Som nämns under AFS är möjligheten till kommunikation på samma sätt som tillgången till vatten en 

förutsättning för att få genomföra en rökdykning. Under studien påtalas att det finns situationer vid 

insats i stora och höga byggnader där det finns risk att täckningen på kommunikationsutrustningen 

förloras. Detta innebär att ingen rökdykarinsats kan genomföras. På samma sätt som det ställs krav på 

att det skall finnas tillgång till släckvatten i eller i anslutning till byggnader anses att det i byggreglerna 

bör ställas krav på att det skall vara möjligt att kommunicera inom byggnader. Detta skulle kunna 

resultera i att sändare måste placeras i höga byggnader. Ett annat behov som identifieras av möjligheten 

till brandgasventilering av horisontella utrymningsvägar i höga byggnader t.ex. korridorsboenden där 

fönster oftast utförs låsta och av sådan typ som är svår att krossa. På samma sätt som att trapphus 

behövs ventileras kan behovet finnas i horisontella utrymningsvägar i höga byggnader. 
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8 SLUTSATS 

Utifrån de förutsättningar som redovisas i detta examensarbete har en rad slutsatser kunnat dras. Med 

hänsyn till arbetets omfattning bör slutsatserna ses som förslag på vidare utredningar före ett 

omfattande statistiskt underlag. Slutsatserna har dragits utifrån de nio intervjuer som har genomförts 

med befäl inom den kommunala räddningstjänsten inom olika geografiska områden. 

Samtliga befäl konstaterar att möjligheten att ventilera trapphus, källare och vindar är viktigt för att 

underlätta insatsen genom rökfyllda utrymmen. Sammantaget är kunskapen om de traditionella 

systemen tillräcklig för att dessa ska kunna användas vid en insats. De som tycker att kunskapen är 

bristfällig och kan förbättras efterfrågar tillfällen för praktisk övning. Genom intervjusvaren kan det även 

konstateras att optimala strategier och metoder vid insatser av vindsbränder skiljer sig mellan befälen 

där några påtalar vikten av att kunna brandgasventilera i ett tidigt skede medan andra menar att den 

bästa strategin är att stänga inne branden och använda utrustning som skärsläckare och dimspik i ett 

tidigt skede. Befälen är även överens om och föredrar att anordningar för brandgasventilation alltid bör 

kunna styras elektroniskt från bottenplan vid insatsvägen. 

Likt hantering av brandgasventilation är tillgången till räddningshiss och stigarledningar, trycksatta och 

ej trycksatta, viktiga för att underlätta insatsen i höga byggnader. Detta för att kunna genomföra 

insatsen inom rimlig insatstid och för att snabbt kunna säkra vatten i höga byggnader. Bilden är att 

kunskapen av ej trycksatta stigarledningar är tillräcklig men att praktisk övning saknas. Samtliga befäl 

påtalar att de saknar kunskap om trycksatta stigarledningar och räddningshissar. Detta beror främst på 

att dessa enbart föreskrivs i mycket höga byggnader och är inte vanligt förekommande installationer.  

Befälen nämner att en stor brist som upplevs kopplat till brandtekniska installationer i byggnader är 

fastighetsägarnas underhåll av installationerna. Ofta är de trasiga och ur funktion vid insatser. Detta 

bekräftar även kommentarer från insatsrapporter och olycksutredningar som redovisas i rapporten.  

Nedan sammanfattas övriga reflektioner från intervjuer med befäl. Dessa skall enbart ses som 

indikationer vilket innebär att det är ett eller flera befäl har reflekterat kring ämnena. Dessa kan utgöra 

förlag på vidare studier: 

- Nya tekniska installationer innebär att räddningstjänsten måste bli mer flexibel vid insats 

alternativt att man skärper krav på utformning av installationerna så räddningstjänsten kan 

fortsätta arbeta efter inövade strategier och metoder. Insatsstöd och framkörningskort kan bli 

allt mer viktigt i takt med att tekniska installationer blir allt mer avancerade. 

- Möjligheten till kommunikation är lika nödvändigt som tillgången till släckvatten vid en 

rökdykarinsats enligt AFS 2007:7. Detta bör regleras i byggreglerna så att hänsyn tas till detta 

när stora och framförallt höga byggnader byggs.  

- Schablonmässig dimensionering av frånluftsöppningar i byggnader enligt BBR motsvarar inte de 

behov på frånluft som räddningstjänstens övertrycksfläktar kräver. 

- Möjligheten att brandgasventilera horisontella utrymningsvägar som korridorsboenden och 

hotellkorridorer föreskrivs inte i byggreglerna. Detta kan vara nödvändigt då det kan vara 

problematiskt att göra insatsen genom långa korridorer om de är fyllda med heta brandgaser.  
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10 BILAGA 1 – KOMMENTARER FRÅN INSATSRAPPORTER 

10.1 BRANDGASVENTILATION I TRAPPHUS 
Rapportnummer 2014/04096 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Kraft-/värmeverk 

Antal våningsplan 9 våningar 

Startvåning  Våning 4 

Automatisk brandgasventilation fanns Ja 

Automatisk brandgasventilation fungerade Ja 

Automatisk brandgasventilation begränsade Ja 

Stigarledning fanns Okänd 

Stigarledning använder Okänd 

Stigarledning fungerade Okänd 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventilerades genom fönster/lucka 

Kommentar från insatsen Start av objektets brandgasventilation fördröjdes 
och användarvänligheten av dessa bör ses över. 
 
Slutsatser: 

- Insatsplanen behöver färdigställas och 
placeras på lämpligt ställe. 

- Personalen behöver utbildas i sina 
tekniska installationer. 

- Täckningen för RAKEL var dålig. 
- Tydligare märkning av styrning av 

brandgasventilation, rökluckor etc. 

 

Rapportnummer 2014167448 

Räddningstjänst Storstockholm 

Byggnad Äldreboende 

Startvåning Våning 2 

Antal våningsplan 6 våningar 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg brandgasventilerades med lucka. 

Kommentar från insatsen Öppningsmekanismen för rökluckan fallerade. 
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Rapportnummer 2014167461 

Räddningstjänst Storstockholm 

Byggnad Övrig byggnad/garage 

Antal våningsplan 6 våningar 

Startvåning Källarplan, våning -1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Svårt att veta hur luckorna kan öppnas. 

 

Rapportnummer 2014169404 

Räddningstjänst Storstockholm 

Byggnad Hotell/pensionat 

Antal våningsplan 7 våningar 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Okänt 

Automatisk brandgasventilation fungerade Nej 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Rökluckan i trapphuset var ur funktion. 

 

Rapportnummer 2014173589 

Räddningstjänst Storstockholm 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 3 våningar 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsvägen ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Vajern till rökluckan är trasig. 
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Rapportnummer 201400306 

Räddningstjänst Södertörns brandförsvar 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 4 våningar 

Startvåning Våning 2 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsvägen ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Problem med att få ut röken ur trapphuset på 
grund av att rökluckan inte fungerar. 

 

Rapportnummer 2014008045 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Tranås 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 6 våningar 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Svåröppnad röklucka i trapphuset. 

 

Rapportnummer 2014/00601 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Hässleholm 

Byggnad Metall-/maskinindustri 

Antal våningsplan 2 våningar 

Startvåning Våning 2 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Krånglig styrning på rökluckor i taket av 
industrilokalen. 
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Rapportnummer 2014/00083 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 9 våningar 

Startvåning Källarplan, våning -1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja  

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Rökluckan i trapphuset skulle öppnas automatiskt 
men detta fungerade inte och fick istället öppnas 
manuellt.  

 

Rapportnummer 2014/00312 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 8 våningar 

Startvåning Våning 2 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja  

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg 

Kommentar från insatsen Fördröjning av insats pga. problem att öppna 
rökluckan.  

 

Rapportnummer 2014/05535 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 6 våningar 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg 

Kommentar från insatsen Rökluckan i trapphuset fungerade inte och fick 
istället öppnas manuellt från taket. 
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Rapportnummer 2014002929  

Räddningstjänst Räddningstjänsten Hylte 

Byggnad Tillverkningsindustri 

Antal våningsplan 1 våning 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Okänt 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utfördes av brandrummet med luckor 

Kommentar från insatsen Det tog en tid innan rökluckorna kunde öppnas 
på grund av kunskapsbrist hos räddningstjänstens 
personal.  

 

Rapportnummer 201400275  

Räddningstjänst Räddningstjänsten Uddevalla 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 3 våningar 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Rökluckan var felmonterad vilket var anledningen 
till att rökluckan inte fungerade. Luckan fick 
öppnas manuellt.  
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Rapportnummer 2014111829 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Stor Göteborg 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 1 våning 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Vajer till röklucka var trasig vilket föranledde till 
att luckan fick öppnas manuellt från taket.  

 

Rapportnummer 2014114423 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Stor Göteborg 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 3 våning 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Svårt att öppna rökluckan inifrån och den måste 
därför öppnas manuellt utifrån med hjälp av 
stegpersonal.  

 

Rapportnummer 2014115344 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Stor Göteborg 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 6 våning 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Rökluckan i trapphuset gick ej att öppna.  
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Rapportnummer 2014116646 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Stor Göteborg 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 3 våning 

Startvåning Våning 1 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg ventileras med lucka 

Kommentar från insatsen Styrningen till rökluckan fungerade ej och luckan 
fick därför öppnas manuellt från utsidan.   

 

Rapportnummer 201400179 

Räddningstjänst Bohus Räddningstjänstförbund 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 3 våningar 

Startvåning Våning 2 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventileras med fönster i fasad 

Kommentar från insatsen Vid insatsen hittas man ingen information i 
trapphuset om vart rökluckan styrs och luckan 
måste därför öppnar manuellt i toppen av 
trapphuset.  Detta föranledde till en fördröjning 
av evakueringen av brandgaser från trapphuset 
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Rapportnummer 201401424 

Räddningstjänst Mälardalens brand- och räddningsförbund 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan - 

Startvåning Våning 2 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Rökluckan i trapphuset fungerade ej. 

10.2 STIGARLEDNINGAR 
Rapportnummer 2014166921 

Räddningstjänst Storstockholm brandförsvar 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 11 våningar 

Startvåning Våning 10 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventilerades genom fönster i fasad 

Kommentar från insatsen Stigarledningen användes ej på grund av 
osäkerheten av funktionen och man gör 
bedömningen att ett omtag skulle ta för lång tid.  
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Rapportnummer 201405438 

Räddningstjänst Södertörns brandförsvar 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 12 våningar 

Startvåning Våning 9 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsvägen ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Styrningen till rökluckan fungerade inte. 
Felfungerande röklucka och stigarledning gjorde 
att den livräddande och släckande insatsen 
kraftigt försenades.  

 

Rapportnummer 201400716 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Eskilstuna 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 10 våningar 

Startvåning Våning 6 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Okänt 

Kommentar från insatsen Stigarledningen trycksattes men inga uttag 
hittades i trapphuset.  
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Rapportnummer 201400210 

Räddningstjänst Räddningstjänsten syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 17 våningar 

Startvåning Våning 15 

Automatisk brandgasventilation fanns Okänt 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventileras genom fönster i fasad. 

Kommentar från insatsen Om behov hade funnits av att genomföra 
invändig insats via rökdykning hade det tagit lång 
tid att säkra vatten för rökdykargruppen pga. 
svårigheter att ta sig till anslutningarna till 
stigarledningarna.   

 

Rapportnummer 2014/05489 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 9 våningar 

Startvåning Våning 3 

Automatisk brandgasventilation fanns Okänt 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventilerades genom fönster i 
fasad. 

Kommentar från insatsen Stigarledningen användes ej istället tillämpades 
traditionell slangdragning i trapphuset. 
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Rapportnummer 201404500 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 12 våningar 

Startvåning Våning 11 

Automatisk brandgasventilation fanns Ja 

Automatisk brandgasventilation fungerade Ja 

Automatisk brandgasventilation begränsade Ja 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Ja 

Stigarledning fungerade Nej 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg och brandrummet ventilerades 
med lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Uttag till stigarledningar saknade lock och 
rökdykaren tog endast med ett strålrör upp i 
byggnaden när det fanns två uttag på 
stigarledningen. 
 
Se över utrustningen som rökdykare skall ta med 
upp i en byggnad vid brand. 

 

Rapportnummer 201405875 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 10 våningar 

Startvåning Våning 9 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Ja 

Stigarledning fungerade Nej 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsväg och brandrummet ventilerades 
med lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Läckage på stigarledningen som fick stängas på 
flera våningsplan på vägen upp. 
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Rapportnummer 2014025876 

Räddningstjänst Räddningstjänsten, Halmstad 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 6 våningar 

Startvåning Våning 6 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Nej 

Stigarledning använder Okänt 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Brandrummet ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Kommenterar att stigarledning hade varit 
behjälplig för att effektivisera och slippa dra slang 
sex våningar. 

 

Rapportnummer 201400698 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Uddevalla 

Byggnad Flerbostadshus 

Antal våningsplan 9 våningar 

Startvåning Våning 7 

Automatisk brandgasventilation fanns Nej 

Automatisk brandgasventilation fungerade Okänt 

Automatisk brandgasventilation begränsade Okänt 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Ja 

Stigarledning fungerade Nej 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsvägen ventileras genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Insatsen fördröjdes pga. att stigarledningen inte 
var stängd på annat våningsplan och vatten 
forsade ut i trapphuset. 
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Rapportnummer 2014A00033 

Räddningstjänst Räddningstjänsten Boden 

Byggnad Hotell/Pensionat 

Antal våningsplan 11 våningar 

Startvåning Våning 7 

Automatisk brandgasventilation fanns Ja 

Automatisk brandgasventilation fungerade Ja 

Automatisk brandgasventilation begränsade Nej 

Stigarledning fanns Ja 

Stigarledning använder Nej 

Stigarledning fungerade Okänt 

Brandgasventilation via Lucka/fönster Utrymningsvägen och brandrummet ventileras 
genom lucka/fönster 

Kommentar från insatsen Stigarledningen hade för lågt vattentryck.  
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11 BILAGA 2 – KOMMENTARER FRÅN OLYCKSUTREDNINGAR 

Delutredning avseende rökdykarinsats vid lägenhetsbrand 17/7 2014 [37.] 

Utredningen omfattade bland annat att kartlägga rökdykarinsats och utreda insatsförloppet som leder 

till att en brandman drabbas av luftstopp i ett brandgasfyllt trapphus i samband med en rökdykarinsats i 

flerfamiljshus i Nacka. Till stor del beror luftstoppet av att rökdykargruppen inte delges information om 

huruvida luckorna har öppnats eller ej vilket leder till att gruppen inleder sitt återtåg för sent. 

I rapporten redovisas bristen av kunskap kopplad till öppningsfunktionen på olika typer av rökluckor och 

kommunikationsrutiner kring öppningsförfarandet av dessa som en tungt vägande orsak till 

olyckshändelsen. 

Vidare uppmärksammas ytterligare brister kopplade till brandtekniska installationer vilket medför att 

insatsen blir ineffektiv. Exempel på detta är avsaknad av rutiner och erfarenheter vid användning av 

stigarledning. I rapporten efterfrågas högre krav på fastighetsägare avseende kontroll av brandtekniska 

installationer samt tillhandahållande av instruktioner för dess utformning och styrningar kopplade till 

dessa. 

Lägenheten som är drabbad av branden finns på nionde våningen i byggnaden. Byggnaden var försedd 

med stigarledning men trots detta togs ett aktivt beslut att metod för släckmedelstransport (vatten) till 

våning nio skall ske genom negativ slangdragning. Detta eftersom att rökdykarledaren är osäker på om 

stigarledning finns tillgänglig samt för att personen är mer säker på att jobba med ett inövat slangsystem.  

På vägen upp påtalar rökdykarledaren för styrkeledaren att han vill att rökluckan öppnas. I samband 

med att rökdykargruppen äntrar lägenheten för insatsledaren ett försök till att öppna rökluckan, utan 

framgång. Snare anländer ytterligare en enhet vars personal från stegbilen gör ännu ett försök att öppna 

rökluckan. Även denna gång utan framgång.  

Rökluckan var av typen Dafo med öppningsfunktion genom vev. 

På vägen ner i trapphuset börjar rökdykaren att lätta på klädseln då han tror att det kommer att vara bra 

miljö någon våning ned samtidigt förstår han att han håller på att få slut på luft. På våning 5 tar han av 

sig andningsutrustningen och tar hissen ner till bottenvåningen.  

Trapphuset är fyllt med rök ända ned till entréplanet.  Ett tredje försök utförd att försöka öppna 

rökluckan och vid detta försök lyckas man. Till följd av att rökluckan kunnat öppnas är nu miljön avsevärt 

mycket bättre i trapphuset. Man angör även stigarledningen och säkrar vattnet upp till våningsplanet. 

Efter tio minuter är branden släckt och ventilering kan ske över balkongen. 

En av bristerna som uppmärksammats vid utredningen är övning och utbildning kring funktioner av 

brandtekniska installationer som stigarledning och röklucka samt rutiner vid insatsen kopplade till 

användandet av dessa. 

Tre öppningsförsök utfördes av rökluckan varav den öppnades på det tredje försöket. I efterhand har 

man kunna fastställt att rökluckan var i funktion. Personal som intervjuades i samband med utredningen 

kunde inte säga att de regelbundet övade på öppningsfunktionen av olika typer av rökluckor. Denna 
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brist bedöms som bidragande till att en personal skadades i samband and med insatsen samt till att 

förutsättningarna försvårar insatsen samt att den drar ut på tiden.  

Åtgärdsförslag som nämns i rapporten är bland annat: 

- Personalen får regelbundet öva på rökluckors olika öppningsfunktioner samt hjälpmedel som 

säkerställer att övningen utförs. 

- Krav på instruktioner i anslutning till styrningsanordningen där det framgår hur rökluckan skall 

styras. 

Stigarledningen används först i ett senare skede för vattentransport till plan 9. Intervjuerna som utförs 

med personal avslöjar att man sällan känner tillit till funktion och underhåll av dessa, vilket ofta grundar 

sig i information från utbildningar samt upplevelser som äldre kollegor delgivit. Detta är en stor 

bidragande orsak till att insatsen drog ut på tiden då man hade svårt att dra fram släckvatten till 

lägenheten.  

Åtgärdsförslag som nämns i rapporten är bland annat: 

- Inventering och kunskap krävs för att tilliten till stigarledningens funktion skall finnas hos 

personalen. 

- Diskussioner kring användandet av dessa bör finnas stationsvid. 

- Myndighetsutövning mot fastighetsägare regelbundet för kontroll och datummärkning i 

entréplanet men även instruktioner vid entréplanet på vilka våningsplan stigarledningar finns.  

Brandutredning 2014-08-04 [38.] 

Utredningen omfattade en brand i flerbostadshus i elva våningsplan i Eskilstuna. Vid försök att lokalisera 

branden sändes rökdykare upp i byggnaden. Försök utfördes att lokalisera stigarledningen vilket 

misslyckades och istället drogs grovslang. Rökluckan i trapphuset öppnades i ett tidigt skede med gott 

resultat.  

Brand i flerfamiljshus 2012-03-03 [39.] 

Utredningen omfattade en brand i flerfamiljshus i fem våningsplan där branden startade på tredje 

våningsplanet. Branden startade i en lägenhet vart efter den snabbt sprider sig till två intilliggande 

lägenheter. Efter en kort orientering och lägesbedömning ges order om livräddning via rökdykning med 

angreppsväg genom entrédörren. Rökdykarledaren går in i fastigheten för att öppna rökluckan i 

trapphuset men kan inte hitta manövreringen för rökluckan. Senare visar det sig att rökluckan öppnar 

automatiskt med rökdetektor i toppen av trapphuset.  

Olycksundersökning, brand i byggnad [40.]  

Utredningens omfattande brand i lägenhet i ett flerbostadshus med tio våningsplan. Den drabbade 

lägenheten var belägen på plan åtta. Insatsen påbörjades med att rökdykarna tog sig upp till åttonde 

våningen med pulversläckare och inbrytningsverktyg. Från entréplan har man kopplat upp sig mot 

stigarledningen. Vad man inte märker är att det på våning fem finns ett öppet stigarledningsuttag varpå 

det pumpas ut vatten på detta våningsplan. 

Kommentarer från insatsen är enligt följande: 
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Trolig anledning till att vattenuttaget stod öppet på femte våningen är att obehöriga har tillgång till 

vatten uttagen via en icke låsbar lucka. Luckan bör enbart vara öppningsbar med brandkårsnyckel och 

skall förses med skyltning samt underhållas regelbundet. 

När stigarledning används bör kontroll ske för att se att inte vattennivån sjunker ovanligt fort. 

Fastighetsägaren skall regelbundet kontrollera stigarledningarna och luckor till uttagen bör vara 

försedda med lås enligt gällande standard. 

Frågan bör lyftas inom tillsynsverksamheten där den skall finnas med i en checklista och stöd-dokument 

för tillsynsgenomförandet. 

Olycksundersökning, brand i lägenhet [41.] 

Utredningen omfattar en brand i lägenhet på sjätte våningen i ett flerbostadshus i åtta våningsplan. Vid 

insatsen öppnas rökluckan och med hjälp av en fläkt säkras förhållandena i trapphus. I rapporten 

beskrivs detta som en framgångsfaktor.  

Brandutredning/rapport Järfälla 2014-06-09 [42.] 

Utredningen omfattade brand i flerfamiljshus i sju våningsplan varav den drabbade lägenheten ligger på 

det översta våningsplanet. Vid ankomst aktiverar rökdykarledaren rökluckan i trapphuset med knappen i 

entrén vilket resulterar i att trapphuset snabbt blir rökfritt. Därefter tar rökdykarledaren trapporna upp 

för att förvissa sig om vilka våningsplan som är försedda med uttag för stigarledningen. Smalslang 

kopplas på uttaget som sitter mellan våning sex och sju och vatten erhålls direkt.  

I jämförelse med rapport under avsnitt 0 fungerade brandgasventilation och stigarledning felfritt och 

insatsen kunde då fortgå utan större hinder. 

Lägenhetsbrand i servicehus, fördjupad olycksundersökning 2014-06-13 [43.] 

Utredningen omfattade lägenhetsbrand i servicehus. Lägenhetsdörren var öppen under brandförloppet 

vilket medförde en snabb spridning av rök till korridoren utanför lägenheten samt till närliggande 

trapphus. På grund av detta var räddningstjänstens insats med rökdykare svårare än normalt på grund 

av långa inträngningsvägar. En försvårande omständighet både i det initiala skedet samt under 

evakueringsskedet var att rökluckan i trapphuset inte fungerade vilket medförde att trapphuset inte gick 

att hålla fritt från rök. Luckan fick i ett senare skede brytas upp. 

Olycksundersökning, lägenhetsbrand 2011-01-21 [44.] 

Utredningen omfattar brand i lägenhet på våning tre i flerfamiljshus med totalt fem våningsplan. 

Insatsen går genom trapphuset som brandgasventileras genom öppningsbara fönster. Ur 

erfarenhetsåterföringen framgår att rökluckorna bestod av öppningsbara fönster vilket ej föredras då 

det med hjälp av öppningsbara luckor i trapphuset som kan öppnas från utsidan/bottenplan går 

betydligt snabbare att ordna rökfri miljö.  

Olycksundersökning efterinsats i flerbostadshus 2006-03-03 [45.] 

Utredningen omfattade brand i flerbostadshus om 5 våningsplan. Fastigheten hade två trapphus med 

förbindelse till varandra i entréplan. Varje trapphus var försett med rökluckor i topp. Branden 

uppkommer i en hiss och sprider sig till närliggande el-central och material i trapphuset. När 
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räddningstjänsten kommer till byggnaden är entré och trapphus drabbat av rökutveckling. 

Brandgasventilering av trapphuset sker genom att räddningstjänstens fläkt placeras i entrén med 

frånluft genom trapphusets brandgasventilatorer.  

Kommentarer från insatsen gällande brandtekniska installationer har varit följande: 

- Teknikutveckling för effektiv rökgasventilering bör genomföras med hjälp av fler övningar med 

räddningstjänstens fläktar. 

- Rökluckornas utformning bör ses över så att de fungerar tillsammans med räddningstjänstens 

fläktar. 

Olycksundersökning, kartläggning av källarbränder räddningstjänsten storgöteborg 2011 [46.] 

Undersökningen utfördes i syfte att identifiera förbättringsåtgärder och framgångsfaktorer vid insatser 

vid bränder i källare i flerbostadshus. Utredningen var koncentrerad på 15 bränder med startplats i 

källare i flerbostadshus under år 2011. Ett antal frågeställningar besvarades i intervjuer med 

räddningstjänstens operativa personal, insatsledare och räddningsledare. Under analysen i rapporten 

redovisas punkter kopplade till brandgasventilering av källare och problem kring detta. 

I mer än hälften av alla studerade fall fungerade inte det brandtekniska skyddet i fastigheten på ett 

tillfredsställande sätt. Det handlade om källarlokaler som saknade möjlighet till brandgasventilering och 

var därför tvungna att ventileras genom trapphuset. Det fanns även fall där det var svårt att lokalisera 

hur brandgasventileringen var tänkt att fungera. Detta fick konsekvensen att rökspridning skedde till den 

enda insatsvägen genom trapphuset. 

Brister i strategier vid insatsen var också en anledning till att frånluften inte används på rätt sätt. T.ex. 

om man väljer att prioritera att säkra trapphuset innan man släcker branden? Vid de insatser där samtlig 

personal var insatta i taktiken var det lättare att hindra rökspridningens omfattning till övriga utrymmen 

och trapphus då taktik och metodval var känd för alla.  

Utbildning i strategier vid insatser i källare (gäller även andra typer av insatser). 

Brand-/olycksutredning [47.] 

Utredningen utfördes efter brand i 12 vånings flerfamiljshus i Eskilstuna. Branden startar i en lägenhet 

på nionde våningen. Vid räddningstjänstens ankomst kopplar de upp sig på stigarledningen under det 

aktuella våningsplanet och gör en snabb rökdykarinsats och släcker branden. 

Brandutredning/rapport [48.] 

Utredningen omfattade en brand i flerbostadshus i Upplands Väsby. Byggnaden var i tre våningsplan 

med tre stycken trapphus där var och ett av trapphusen var försedda med rökluckor i toppen som 

öppnas manuellt med vajer. Branden startade i lägenhet på andra våningsplanet. Samtidigt som 

räddningsinsatsen pågår i lägenheten görs försök att öppna rökluckan. Räddningstjänstens personal 

uppger att det är svårt att öppna rökluckan med vajer och nämner samtidigt att det inte är ovanligt att 

det är problem med sådan öppningsfunktion. Luckan får senare öppnas manuellt. 

Kommentarer från insatsen gällande brandtekniska installationer är att brandpersonal behöver 

uppdateras på olika typer av funktioner hos brandgasventilation i trapphus. Både elektriska och 

mekaniska system.  
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Olycksutredning, Hisingen, Göteborg 29 mars 2014 [49.] 

Olycksutredningen omfattade en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus på Hisingen i Göteborg. Byggnaden 

är i tre våningsplan och trapphuset var försett med en röklucka i topp. I inledningsskedet av 

räddningsinsatsen öppnades rökluckan i trapphuset. Öppningsfunktionen var dock oklar och behövde 

kontrolleras med en höjdenhet. 

Kommentar från insatsen gällande brandtekniska installationer var att funktionen på rökluckan i 

trapphuset var oklar och behöver ses över av fastighetsägaren. 

Olycksundersökning, brand i flerbostadshus 2013-06-04 [50.] 

Olycksutredningen omfattade en lägenhetsbrand i ett serviceboende. Byggnaden är i 11 våningsplan där 

trapphus är försedda med rökluckor och stigarledningar. I utredningen redovisas förbättringspunkter 

gällande brandtekniska installationer enligt följande: 

- Stigarledningen var inte kompatibel med räddningstjänstens livräddningsinsats. Man nämner i 

rapporten att det vid vissa insatser saknar resurser att ansluta vatten till stigarledning vid 

livräddningsuppdrag. 

- Rökluckan öppningsfunktion fungerade inte tillfredsställande.  
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12 BILAGA 3 - INTERVJUSTUDIE 

12.1 FRÅGEFORMULÄR 
Denna studie syftar till att skapa en bild om kunskapen om och nyttjande av brandtekniska installationer, 

inom räddningstjänstens insatsverksamhet. Studien utförs på uppdrag av MSB som ett examensarbete 

på brandingenjörsutbildningen på Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet omfattar att utreda räddningsstyrkans kunskap om de brandtekniska installationer som 

installeras i byggnader i syfte att skapa tillfredsställande säkerhet för dem vid en insats. Studien 

omfattar även i vilken omfattning de brandtekniska installationerna nyttjas vid en insats och eventuella 

upplevda problem vid användningen av dessa samt om det finns andra hjälpmedel som ger större nytta 

vid insatsen men som inte föreskrivs i byggreglerna. 

 

De brandtekniska installationer som studeras är: 

1. Brandgasventilation av trapphus 

2. Brandgasventilation av källare 

3. Brandgasventilationa av vind 

4. Stigarledningar/Trycksatta stigarledningar 

5. Räddningshiss 

Studien skall ge en samlad bild över situationen i Sverige och med den kunskapen kunna dra slutsatser 

om någon installation används med ett mer lyckat resultat än någon annan samt belysa eventuella 

brister i användandet av dessa. 

Genomförande 

Intervjustudien utförs på personer med ansvar över räddningstjänstens operativa verksamhet t.ex. 

operativ chef och omfattar följande delar av landet: 

Storstockholms brandförsvar   Södertörns brandförsvar 

Räddningstjänsten syd    Räddningstjänsten Östra Götaland   

Luleå räddningstjänst    Gästrike räddningstjänst    

Eskilstuna räddningstjänst   Umeå brandförsvar    

Brandförsvaret Uppsala     

Upplägget är att jag tar kontakt med vederbörande och informerar om studien samt bestämmer ett 

datum för genomförande av intervjun. Därefter skickas intervjufrågorna över för genomläsning och 

förberedelse inför intervjun. Nedan följer de frågor som kommer att ställas under intervjun. 
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12.2 INTERVJUFRÅGOR 
Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 
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Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

Övrigt 

26. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 
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12.3 INTERVJUSVAR 
Räddningstjänst Gästrike räddningstjänst 
Intervjudatum 2015-10-29 
Namn Håkan Andersson 
Befattning Avdelningschef 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Flerbostadshus är det direkt avgörande att det finns fungerande brandgasventilation i trapphus 

vid en insats, dels för livräddande del och inte minst för sekundärskadorna. Han jobbar som 

restvärdesräddare och ser effekterna av en insats där man har använt sig av en fungerande 

brandgasventilation vilket ger bra resultat.  

 

För livräddande insatser är tidsaspekten kritisk. Däremot är det inte kritiskt för egendomsskydd 

då kan man avvakta så att man brandgasventilerar på rätt sätt så att man inte trycker in 

brandgaser i ej röksmittade lägenheter. Det finns tid att tänka till så man utför 

brandgasventileringen på rätt sätt.  

 

Om brandgasventilationen inte fungerar kan man hantera detta på ett bra sätt genom att man 

hittar andra lösningar som öppnar fönster, suger ut brandgaserna. I stort är de lätta att använda. 

Om de inte öppnar på grund av underhållsbrister så löser man oftast det på plats.  

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Han tycker att lägstanivån är ganska bra.  

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja, jag tycker att, om man pratar om inbyggda system så tycker han att de fungerar bra. 

Problem kan vara att man använder sig av systemet men de kanske inte öppnar på grund av att 

de inte underhålls på rätt sätt. Man har målat över rökluckorna alternativt att det är snö på 

luckorna.  

 

Han stöter väldigt sällan på att det är automatisk styrning av brandgasventilation i trapphus 

men tycker att om brandgasventilationen kan styras automatiskt så är det bra. Dock kan det i ett 

tidigt skede vara svårt att identifiera att brandgasventilationen styrs automatiskt.  

  



61 
 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Han tycker att de har hög lägsta nivå men det kan alltid bli bättre. Det handlar om att åka runt 

och titta på ännu flera objekt, fler tillsyner för att få kontroll över de byggnadstyper som finns 

inom aktuellt område.  

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Jag föredrar att det finns automatiskt styrd brandgasventilation i och med att man får snabbt 

resultat. Även om automatisk styrd brandgasventilation kan felfungera så väger det ändå upp i 

jämförelse med till exempel fönster som alltid går att öppna.  

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Direkt avgörande. Dimensioneringen av brandgasventilation av källare är inte efter behovet. Om 

man kollar på äldre flerbostadshus är oftast frånluften alldeles för liten i förhållande till tilluften 

som erhålls från PPV-fläktar. Erfarenhetsmässigt så upplever han att när de gör insatser så 

börjar de ventilera ut utrymmet men de trycker in för mycket tilluft och för lite kommer ut och 

man får sekundärskador på andra ställen. 

 

Exempel på en dålig insats vid en källarbrand i flerbostadshus är att man går in och vräker på en 

massa vatten. Sätter på en PPV-fläkt med för lite frånluft vilket gör att röken sprider sig till nästa 

trapphus och smittar det trapphuset också.  

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Generellt ja men det kan bli bättre. T.ex. kunskap om hur källarlokalen kan trycksättas är 

kunskap som är bristfällig.  

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Ja på nyare objekt, men på gamla objekt kan de vara svåra att hitta. Märkningen och 

dimensioneringen stämmer inte överens med hur de ska användas. De har fått så mycket bättre 

PPV-fläktar i jämförelse med kapaciteten på fläktarna som användes då de gamla objekten 

byggdes så trycker de in så otroligt mycket med luft. Han upplever att objekten inte har hängt 

med teknikens utveckling. 
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9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja det tycker han att de övar tillräcklig mycket.  

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Direkta fläktar som för ut rök till det fria så är det att föredra. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Avgörande för att minska sekundärskadorna eller egendomsskadorna vilket sänker 

brandbelastningen och minskar riskerna. På nyare objekt upplever han att luckor för ventilering 

av vindar är tydligt utmärkta. 

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Ja det tycker han.  

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Ja det tycker han. På äldre hus där man har byggt till brandgasventilation på vindsutrymmen 

upplever han att det inte alltid blir som avsett. 

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Han tycker att de kan bli bättre på utbildning av användning av brandgasventilation av 

vindsutrymmen. Och det är både gällande teoretisk och praktisk utbildning. Det beror också till 

stor del på att det handlar oftare om att ventilera trapphus och källare samtidigt som man oftast 

hinner släcka innan en brand sprids till vinden.  

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

En automatisk installering med detektering i ett tidigt skede innebär att det inte kommer att tära 

på deras resurser och de kan i ett tidigt skede koncentrera sig på själv insatsen. 
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Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Det har stor betydelse för en snabb insats. Generellt så drar de helst så drar de slang 9/10 om 

byggnaden är 3-4 våningsplan. Men vid högre våningar än så använder de helst stigarledningar.  

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Nej, de har inte tillräcklig kunskap. Bristerna är den grundläggande tryggheten där det finns 

inlärt att man ska dra från bilen direkt upp och man har därför svårt att se att det finns andra 

alternativ.  

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja och Nej, nej beror på att de är dåligt skyltade och placerade på ett ställe där man inte ser dem 

på en gång. Särskilt viktigt att de placeras strategiskt i Tr2-trapphus för att inte behöva dra slang 

genom brandcellsavskiljande konstruktioner. Om de är tillgängliga så är de lätt användbara. 

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Är det våning 3-4 så används traditionell slangdragning som man känner sig bekväm med. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej, man gör för få tillsyner då det är det enda som gör att man känner trygghet i användandet 

av stigarledningarna. Åka ut till byggnader för att se vart det finns stigarledningar, orientera och 

testa.  

Räddningshiss 

Håkan har ingen erfarenhet från användning av räddningshissar. 

Övrigt 

21. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Håkan nämner att det kan vara värt att se över insatsstrategier vid olika typer av bränder då de 

inövade insatsmetoderna kanske inte alltid är de mest optimala för att släcka bränder i olika 

utrymmen.  
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Räddningstjänst Eskilstuna räddningstjänst 
Intervjudatum 2015-11-02 
Namn Tobias Erdsjö  
Befattning Ställföreträdande räddningschef 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Betydelsen är stor att det finns en fungerande ventilation. Den kan vara avgörande för att kunna 

ventilera ut brandgaser fort. Stor betydelse för insatstid men även för att kunna evakuera 

trapphuset. I ett senare läge är det även viktigt ur ett egendomsperspektiv och för att inte sprida 

brandgaser till andra utrymmen. Det första prioritering man gör är att ventilera ur trapphusen 

för att få en god insatsmiljö. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

De tycker att de har god kunskap om hur man hanterar brandgasventilationen. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Lite dåligt kan det vara där man har vev och vajer. Där finns det brister i hur de är utformade. 

Styrningen är ofta lätt att hitta men däremot i hur den fungerar kan det finnas brister som gör 

att man har sönder styrningsutrustningen. Där kan man göra mycket mer när man bygger den. 

Det förenklar om luckorna har en tydlig styrning.  

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja det tycker de att det gör. De har regelbundet övningar i det och även teoretisk utbildning som 

de kör då och då. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Den som får ut röken på bästa sätt. Det skall vara enkelt att styra och inte någon krånglig 

konstruktion. Däremot så upplever de att de som är utförda med vajrar och liknande ofta fallerar. 

Han har ingen uppfattning om det är mer säkert med de automatiska. Ibland så målar man fast 

luckorna och det gör att de inte kan öppnas och då får man använda andra metoder t.ex. 

ventilering genom lägenheter. 
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Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Det är samma svar som på första frågan men det är lite mer viktigt i trapphus men det är 

fortfarande viktigt i källaren. Om det inte finns ventilation i källaren så fyller man ofta 

trapphuset och sedan för deras säkerhet som skall ner i källaren.  

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Samma sak där man pratar både om källare och trapphus så det känner de nog att de har. 

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

De jobbar i ett första skede med övertrycksventilation genom fönster eller genom dörrar så att 

de kan trycka brandgaser rakt igenom källaren och det gör de för deras egen insatssäkerhet. 

Störst problem har man med skyddsrumskällare där det inte finns några luckor som är lätta att 

öppna då har det blivit rökspridning till trapphus när man inte har kunnat ventilera ut röken. De 

upplever att övervägande är brandgasventilationen markerade. Men på samma sätt som 

rökluckor i trapphus är fastmålade sitter markluckor fast i mark på grund av dåligt underhåll och 

det är ofta sådana problem man stöter på.  

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De anser att de övar tillräckligt. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

En sugande fläkt upplevs bättre om den fungerar. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Det är viktigt men om man skall rangordna dem så är trapphus och källare viktigare ur ett 

insatsperspektiv. Alternativet till att det inte finns brandgasventilation är att såga håll i 

yttertaket. De har dock skärsläckare att använda sig av om det skulle behövas. 
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12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

De upplever att de har tillräcklig kunskap. De har olika taktiska metoder för brandgasventilation 

av vind och det diskuterar de regelbundet och övar på.  

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

På vindsutrymmen med förråd borde det sitta luckor med smältbleck så att man lättar på trycket 

i ett tidigt skede så slipper de öppna luckorna när de kommer på plats. Det sitter ofta lås på 

insidan för att folk inte ska ta sig ut på taket och då blir det att man får ta hål från utsidan ändå. 

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, det finns andra taktiska lösningar med skärsläckare och håltagningsmetoder. Och ibland kan 

det vara olämpligt att öppna luckor beroende på i vilket skede branden är i. Ibland kan det vara 

en nackdel om styrningen sker automatiskt när man vill ha stängt. 

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Men de föredrar ändå helst automatisk styrning.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Det är naturligtvis bra men det finns många risker med dem om de inte är underhållna och man 

kan trycka ut vatten lite var stans men det är såklart bra om de fungerar. Man måste vara 

medveten om riskerna. De pratar om riskerna men det har hänt på ett antal ställen att de tryckt 

ut vatten i trapphus på grund av att det inte varit tätt. Men naturligtvis är de bra om det 

fungerar. Det man ibland tar med i det taktiska tänket är att om de verkligen fungerar 

överhuvudtaget för är det hål på mitten så får man inte upp vatten till strålröret så det är inte 

självklart att man använder stigarledning utan man kan jobba med omvänd slagdragning istället 

som man känner sig mer trygg med. Men får man ett system där det är plomberat hela vägen så 

är det jättebra. Det skulle ha behövt någon form av teknisk lösning där man kan se att den här 

stigarledningen fungerar. Vid bostadstillsyner kontrolleras stigarledningar men detta sker inte 

tillräckligt ofta för att veta att de fungerar. Det finns så många objekt så det är långt mellan 

gångerna som man gör tillsyner samtidigt som det är olika ambitionsnivå hos fastighetsägarna 

där man kontrollerar utrustningen olika bra.  
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17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

De har bra kunskap tack vare att de åker runt och provtrycker.  

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Snarare så upplever man risker med att använda dem samtidigt som man inte övar så mycket 

med att använda dem utan de över mer med slangdragning vilket gör att man senare känner sig 

mer trygg med det. Upp till tio elva våningar väljer man oftast att köra på det de har.  

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Det finns det enligt svar ovan. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De övar inte tillräckligt mycket med att lägga ut slangsystem hela vägen utan det handlar mest 

om att man åker ut till objekt och provtrycker. Det är svårt att hitta tillfällen då man kan öva på 

att lägga ut ett helt slangsystem med stigarledningen vilket gör att man inte känner tillit till det 

heller.  

Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

Det är väl bra. De har inte använt någon räddningshiss hittills men det är klart att det är bra för 

att slippa släpa material. Känner en tveksamhet till att använda den vid en stor brand men man 

kan då köra material i hissen istället. Det är svårt att lita på någonting som man inte fungerar. 

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

Nej, absolut inte. De skulle nog ha kört material i den men inte personal och detta beror på att 

de inte har kunskap om hur de utformas och vad man kan förvänta sig av dem. 

 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Svårt att svara på, men antagligen är de det.  
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24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

De har ingen erfarenhet av det. Eventuellt om det är en stor brand så väljer man kanske att 

skicka material i den istället och det gör de med vanliga hissar också. I värsta fall så fastnar hiss 

men materialet. 

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De över ingenting på det. 

Övrigt 

26. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

De har inte reflekterat över detta. 
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Räddningstjänst Räddningstjänsten Södertörn 
Intervjudatum 2015-11-02 
Namn Per Hultman 
Befattning Brandingenjör/insatsledare 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Brandgasventilation i trapphus är den viktigaste brandtekniska installation. Insatsen idag blir 

alltid att hantera en lägenhetsbrand och ett rökfyllt trapphus och de har haft händelser där 

människor har dött i trapphus. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Ja det tycker han. De används vid alla insatser och det första de gör är att aktivera 

brandgasventilationen. Problemet är tillförlitligheten för det är väldigt ofta de inte fungerar. Om 

de till exempel skall vevas upp så lossnar veven, vajern är av eller så har luckan rostat fast. 

Rökluckor och fläktar används aldrig förens det är dags och han upplever att de kontrolleras 

väldigt sällan.  

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja, de går inte att utföra dem så mycket enklare.  

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation?  

 

Alla brandmän utbildas i introduktionsutbildningen som sker i två steg. Redan i steg 1 har man 

en utbildning i byggnadstekniskt brandskydd och bland annat dessa installationer. Så det är 

tillräckligt för personalen. Dels därför att det är en naturlig del av varje insats i flerbostadshus 

och det räcker. De testar alltid brandgasventilationen om de åker ut på ett larm till ett 

flerbostadshus.  

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Automatisk styrning som öppnar av sig själv är att föredra. Men problemet är då tillförlitligheten 

att det ska fungera i ett antal år innan man renoverar och han upplever att fastighetsägare 

sällan kontrollerar sina installationer. Det mest tillförlitliga är fönster.  

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 
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Källarbränder är ganska jobbiga överhuvudtaget. Om man ska kunna släcka en källarbrand så 

måste man ha en ventilation för att kunna ha en okej miljö för att kunna gå in och släcka den 

alternativ kan man stänga in den så att den självdör så den är inte lite självklar som en 

ventilation av trapphus. Ganska viktigt att det går att ventilera källare. 

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Ja, det blir mer komplext att ventilera en källare när det brinner i källaren. Man vill inte 

automatiskt ventilera hur som helst utan man vill ha koll på läget. Kunskapen bland befäl är 

tillräckligt god och det räcker. Vid en källarbrand har man tid att tänka igenom taktiken och det 

behöver inte gå så fort. Det behöver inte ske direkt när man kommer fram.  

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Ja, det är inga konstigheter. Han har svårt att se hur man ska kunna göra det enklare. Det troliga 

med en källarbrand är att man först vill lokalisera vart branden är och ge sig på den för att 

senare ventilera när man har hittat den.  

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, grundutbildningen är god man lär sig hur det är tänkt att det fungerar men övning och 

fortbildning är sådär. Det läggs på moment på de rökövningar man kör varje år och då lägga det 

på moment som man bedömer att man behöver träna på. Det är två års sedan man körde 

ventilation som ett tema så just nu är nog kunskapen god men det behövs övas mer systematiskt. 

Det måste oftast hända något för att man skall öva på specifika delar. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Enkel manuell ventilation. Källarfönster är egentligen det bästa eftersom man ser dem och det 

blir så tydligt. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Jag är smått allergisk mot att göra hål i vindar och tak. En vind som brinner idag så vill man 

använda de andra verktyg man har och jobba med t.ex. skärsläckare. Det skulle man vilja göra 

med källare också egentligen men det är ju lite svårare med tjocka väggar och där men på tak är 

inte ventilationen sådär jätteviktig.  
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12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Nej, det tycker han inte. Han tycker att svensk räddningstjänst och i synnerhet på Södertörn ska 

öppna upp och ventilera och lätta på trycket och släppa ut brandgaser men det man egentligen 

gör är att skapa en skorsten så att man eldar ner huset fortare. Kunskapen att göra hål i tak är 

för dåligt och fel. Man ska inte hålla på med sådant.  

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Ja det är den väl men är osäker på hur de ser ut. Han använder dem inte så ofta utan han håller 

dem stängda och går på med skärsläckare och ventilerar sedan i efterhand när det är lugnt. 

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej det gör det inte vi är för dåliga på vinds- och takbränder. De har gjort en satsning med 

skärsläckare som är ett brilliant hjälpmedel för vindsbränder.  

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Enkel manuell lösning för att kunna öppna upp ventilationen i efterhand efter en 

skärsläckarinsats. Han tycker att det är helt värdelöst med automatiskt för att det ger ett ökat 

brandförlopp. I ett trapphus handlar det om människoliv medan det vid en vindsbrand handlar 

om att man skall kunna släcka en brand.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

De har inte så överdrivet mång höga byggnader men det är jätteviktigt i höga byggnader så det 

är klart att en stigarledning är väldigt viktig.  

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Ja det tycker han. Det är en del av introduktionsutbildning och dessutom kollar man på 

stigarledningar vid orienteringen i områden och de är oftast utmärkta på ett bra sätt. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja, det tycker han.  
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19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Ja, det är tillförlitligheten om de fungerar eller ej. Han har själv aldrig upplevt det men han har 

hört från kollegor att de ser risiga ut och det kommer inte fungera så då använder man inte den. 

Hans syn är att har man stigarledningar och då utgår man från att de skall fungerar. Som det är 

nu så använder de stigarledningar. Men det finns erfarenheter av att det inte fungerar men det 

gäller ju t.ex. rökluckor också. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, det gör det. Det är inte jättevanligt med stigarledningar och de som finns är oftast med i 

någon form av orientering. Man kollar på dem och provar dem ibland och vill därför påstå att de 

har bra koll på dem. 

Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

De har inte så många räddningshissar och har inte riktigt koll på vart de finns men det är såklart 

jätteviktigt med räddningshissar i höga byggnader för att slippa springa i trappor i höga 

byggnader. 

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

Ja det har de och de har en vilja att använda dem. Sedan så är det ju ganska ovanligt vilket gör 

att det kan finnas en osäkerhet i det.  

 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Absolut, det är som att åka hiss och det går inte att göra det så mycket enklare än vad det är.  

 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

Nej, inte om de finns och situationen är sådan att det krävs, då finns det ingen anledning att inte 

använda dem.  

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja det tycker han det är så pass enkelt. Det är mer komplicerat med t.ex. brandgasventilation av 

vindsutrymmen.  
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Övrigt 

26. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

De har diskuterat dörrstängare till vanliga bostäder men det är alldeles för dyrt men det tror han 

att det är väldigt bra ur brandsynpunkt och det skulle hjälpa till vid deras insatser att slippa 

rökfyllda trapphus. Brandcellsgränser med dörrar och fönster är sådant som de använder sig av i 

varje insats och förstärker upp gränserna vid insatsen men problemet är att de inte fungerar 

särskilt ofta för även om de har en stängd dörr till en lägenhet så läcker det ut rök ivf för att det 

är dåligt underhåll som gör att det inte är tätt och det läcker därför ut rök på fel ställen. Det 

gäller även ventilation samt styrningar till delar som skall stänga osv, det är inte säkert att det 

fungerar. De är otäta, dåligkvalité man har byggt om utan att tänkt att det skall fungera över tid. 

Det är i steget från byggregler till drift som det egentligen brister i alla installationer.  
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Räddningstjänst Uppsala brandförsvar 
Intervjudatum 2015-11-03 
Namn Torbjörn Mattsson 
Befattning Avdelningschef räddning 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Den är jättebetydelsefull för att säkerställa att man kan utrymma genom trapphuset så att man 

frigör det från brandgaser och det underlättar ju om man har brandgasventilation. Man kan 

säga att det har stor betydelse för räddningstjänstens insats. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

De övar kontinuerligt av användning av brandgasventilation av olika delar där 

trapphusventilation är en del av detta där man tränar på styrningen av olika typer av ventilation 

och därför anser han att de har god kunskap om hur olika typer används. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ny produktion har betydligt bättre lösningar än gamla byggnader med brandgasventilation som 

styrs med vajer. Vid tillsyner ser man att vajrar och liknande styranordningar inte har servats 

eller underhållits ordentligt och därför fallerar de ofta. De nya luckorna på magnetlås är lätta 

och fungerar i de flesta fall. Man åker oftast på utryckning till äldre hus och därför har han inte 

så stor erfarenhet av funktionen hos luckor i nyproduktion.  

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Utbildning och övning av brandgasventilation ligger i deras utbildningsplan vilket innebär att 

man jobbar kontinuerligt med detta. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Ny producerade hus med lucka som öppnar på magnet där man inte behöver förlita sig på vajer 

eller fönster samtidigt som det ger bäst effekt när man kan använda sig av den egna fläkten.  
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Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Det är sämre för egen personal eftersom man möter rök och värme vid insatsen framförallt när 

man går trapphusvägen in så det är av stor betydelse att man kan använda sig av 

övertrycksventilation samt att man kan styra flödet. De husen som byggdes på 40-50 talet har 

ofta inte tillräcklig brandgasventilation och erfarenheter från sådana insatser är att de blir 

betydligt mer svåra och invecklade att hantera. Man vill helst ha en dörr till det fria som man 

kan trycka ut brandgaser igenom från trapphuset. Källare är ofta hopbyggda med garage idag 

där garage är ventilerade med fläktar och förråd med luckor i mark eller fasad som de öppnar 

manuellt och de har känts tillräckligt med storlek och de får bra tryck när de skjuter på med sina 

egna fläktar. Det är de äldre husen som är bekymret för där är det mindre öppningsarea. 

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Ja, det gör han för det är inte så invecklat egentligen. I de äldre källarlokalerna där det inte finns 

tillräckligt med frånluft får man istället suga ut brandgaserna och han tycker att de har tillräcklig 

kunskap för att veta när man skall använda vilken metod. 

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Ja, idag har man ofta tänkt till.  

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja det ligger i utbildningskonceptet där man övar och utbildar sig på brandgasventilation från 

vindar till trapphus och källare samt större garage. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Pratar man om källare så är det tillgång till att öppna en dörr, lucka eller fönster utifrån så att de 

kan använda sina fläktar för att skapa övertrycksventilation. Bara arean är tillräckligt stor. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Man behöver få bort brandgaserna eftersom att de är det som är den stora risken och får man 

upp ett håll så underlättar det räddningstjänstens förutsättningar att genomföra en insats. Det 
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är smidigare med nybyggnationer där man har luckor som är öppningsbara med t.ex. magnetlås 

tillskillnad mot äldre byggnader där man måste kapa hål i yttertaket med de egna maskinerna.  

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Ja, det går in under ventilationskonceptet. 

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Ja, det lättare än vad det var tidigare. På de nya fastigheterna gör man sällan hål själva så det är 

lättare att använda dem än att stå och kapa. 

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, genom ventilationskonceptet så tycker han att de utbildas och övar i tillräcklig omfattning.  

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Det är att likt styrning till brandgasventilation av trapphus ha styrningen till vindsutrymmen i 

trapphusingång så att man inte fysiskt måste ta sig ända upp till vindsvåningen. Det vore bra om 

styrdonen fanns lättillgängliga längre ner i fastigheten. Det är bra om de öppnar automatiskt 

också genom t.ex. tvådetektorberoende. Det gör också att man snabbt kan lokalisera branden.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Där det finns är det jättebra eftersom att slangdragning inte är helt lätt i trapphus men det finns 

inte i så många byggnader i Uppsala ännu. Men i höga byggnader har det stor betydelse. 

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Teoretiskt har de kunskap men praktiskt har de inte övat på det i och med att det inte finns 

ställen att öva på. Så teoretiskt har de goda kunskaper men praktiskt är det inte riktigt på 

sammas nivå. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

De han har erfarenhet ifrån så tycker han att de är utformade på ett bra sätt. Det är bättre att 

ha en stigarledning för att kunna begränsa branden till de aktuella våningsplanen. 
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19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Nej det kunde han inte komma på. Det är om det skulle vara något mekaniskt fel. Stigarledning 

är ofta den vägen man tar och sedan upp i trapphuset. Kan inte komma på någon bra orsak. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Övning sker inte så mycket på grund av att det inte finns så många men i den takt det kommer 

fler byggnader med stigarledningar kommer det såklart bli vanligare med skarpa insatser samt 

att man får möjlighet och anledning att träna på det.  

Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

Det finns en räddningshiss på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är ju jättebra med 

räddningshissar men det finns inte i så många fastigheter. Men om man bygger byggnader som 

det är krav på räddningshiss så är det ju jättebra för att det kommer att underlätta insatsen.  

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

Ja, de har varit och orienterat sig och fått instruktioner om hur den skall användas och tycker 

därför att de har god kunskap om hur de används. 

 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja, den de har är väldigt enkel att använda. 

 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

Han kommer inte på vilken typ av scenario som skulle innebära att den inte användes vid en 

insats och de känner tillit till den.  

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, i den omfattning det finns. Det finns ju endast en så just nu är det inga problem. De hade en 

övning på den för några veckor sedan.  

  



78 
 

Övrigt 

26. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Kommer inte på någonting på rak arm men när det är sprinklat så ger det en bättre 

förutsättning för att kunna genomföra en insats men det föreskrivs inte i alla byggnader.  
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Räddningstjänst Storstockholms brandförsvar 
Intervjudatum 2015-11-04 
Namn Mikael Lund 
Befattning Brandingenjör 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Den som används mest och de installationer som har störst betydelse för insatsen så den har stor 

betydelse oavsett om det är fönster, luckor eller fläkt. De används vid varje insats och har stor 

betydelse för att förhindra rökspridning i fastigheten men även ur personsäkerhetsperspektiv om 

man måste ta ut folk genom trapphuset. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Både ja och nej, den klassiska brandgasventilationen som finns i trapphus idag med fönster och 

röklucka har man goda kunskaper om hur de ska användas. Men däremot vet han inte hur 

kunskapen är med de nya tekniska systemen med t.ex. fläktar men på ett sätt är det ganska 

ointressant eftersom att om man kommer fram till en byggnad där det finns fläkt. Om 

styranordningen är tydligt märkt så använder man dem och då spelar det inte så stor roll vad det 

är för typ av ventilation. En kunskap som det kan finns brist på är hur man kombinerar 

brandgasventilationen med egna fläktar för att skynda på förloppet genom övertrycksättning. 

Normalt sett fungerar det bra men ibland har jag kommit till insatser där man funderar på hur 

de har tänkt. Det kan t.ex. handla om att man har lite frånluft och att man inte sätter för högt 

övertryck så att man trycker ut röken i andra lägenheter så att man inte trycker in mer luft än 

vad som kan komma ut genom frånluften. Kör man med självdragsventilation så tar det lite 

längre tid så ibland vill man sätta det under övertryck. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja det är samma sak som innan. Den traditionella brandgasventilationen är utformad så att den 

är lätt att använda på så sätt att man vet hur den funkar. Men den gamla mekaniska 

brandgasventilationen finns det väldigt mycket brister i och det är ofta en underhållsfråga. Så 

det är inte att den är utförd på ett sätt så att den är svår att förstå utan det är snarare så att det 

inte går att öppna brandgasventilatorerna för att de har kärvat igen eller en vajer gått av eller 

liknande. De nya tekniska systemen kan det vara så att de är lite svårtolkade hur de ska styras 

men normalt sett så är det en knapp att trycka på. De är nog utformade så att de är lätta att 

använda men däremot kan utförandet vara så att det är brister. Sedan finns det trapphus med 

brandgasventilation som bygger på att man ska öppna fönster och där finns det brister ibland då 

de inte är lätt öppningsbara. Man måste ha någon typ av nyckel för att öppna dem och det finns 

dessutom exempel på där det förutsätts att man ska krossa fönster för att öppna dem och det är 
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dåliga utföranden. Så det är egentligen utförandet som gör att de inte alltid är lätt att använde 

men däremot hur det är tänkt att de skall användas är lätt. 

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja, generellt sett så kan det vara si och så med det. De objekt som är lite speciella där gör man 

ofta orienteringar och övningar i samband med nyetableringar. Men när det gäller utbildning 

med trycksättning och liknande så kan det finnas lite brister men jag tror att generellt sätt så har 

de som ska besluta om det god kunskap om hur de skall användas. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

En installations som är driftsäker och användarvänlig och helst elstyrd brandgasventilation som 

är möjlig att både öppnas och stänga för annars underhåller man inte brandgasventilationen. 

Om man måste gå upp på taket för att stänga dem då provar man inte luckorna. Vajrarna har 

man mycket problem med och de måste stängas från taket.  

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Det nästan ännu viktigare att man på något sätt kan brandgasventilera en insats för att kunna 

göra en insats. Det kan antingen vara genom brandgasventilation, fönster eller annan dörr till 

det fria så att man kan lätta på trycket innan man gör en insats. En källare som endast har en 

dörr och som annars är i övrigt tät kan det vara ganska svårt att göra en insats i.  

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Installationer är inte speciellt vanligt förekommande med automatiskt styrda ventilationer. Men 

det finns ju källare som är försedda med brandluckor och liknande men då är det svåra att veta 

var sådana finns och där finns det stora brister idag. Men det handlar egentligen inte om 

kunskapen och den är nog bra. Men sedan är fråga om det är tydligt nog, finns det någon 

brandgasventilation överhuvudtaget? Hur är den utformad? och hur är det tänkt att den skall 

användas. Men om man vet att det finns och var den är placerad så vet man nog hur man ska 

använda den för att kunna göra en bra insats. Det handlar om hur de utformas för att de lätt 

skall kunna användas och där tror han att det finns brister. Det finnas allt från luckor som är på 

gårdar som är överasfalterade och liknande och är både svåra att hitta och öppna. Om det nu 

finns. Generellt sett är det vanligaste är att det finns fönster och dörrar. Samma sak här att det 

att hur mycket tilluft kan man trycka in i förhållande till frånluften utan att riskera rökspridning. 

Ett trapphus kan man ventilera ut innan man sätter det under övertryck medan det i källare 

vanligtvis finns rök kvar när man sätter det under övertryck.  
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8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Svar enligt ovan.  

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Det sker ingen fortlöpande utbildning utan det är gammal kunskap som överförs i samband med 

grundutbildning eller individuellt i grupper. Jag tror att man måste öva mer på detta. 

Övertrycksventilation med egna fläktar har man dock övat en del på dock mest teoretiskt och det 

skulle behövas mer praktisk övning. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Det som han föredrar är att det kan styras från ett ställe istället för att springa runt och leta 

efter luckor i marken osv. Elektriskt styrda luckor från central plats är att föredra men det är inte 

speciellt vanligt. I bästa fall är det normalt luckor i gata eller fasad som man får använda. Det 

finns ibland källare där man använder till- och frånluftsventilationen som brandgasventilation 

och är det rätt dimensionerat så fungerar det ofta ganska bra.  

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Det är också av stor betydelse för att kunna göra en bra insats att man kan styra luckorna 

parallellt med insatsen. Att man kan öppna luckorna i rätt läge, att man inte öppnar för tidigt 

eller för sent. Det är viktigt för att kunna komma in på vinden överhuvudtaget och göra en insats 

krävs det att man kan avlufta den på något sätt.  

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Ja det tycker han. 
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13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Det är inte speciellt vanligt att de finns mer än takluckor. Det är ingenting som styrs annat än att 

man får gå upp på taket och öppna dem. Vanligtvis får man brandgasventilera genom 

håltagning. Men att det finns separata rökluckor som man kan styra från en styranordning är 

inte speciellt vanligt. Takluckor är inte utformade så att de är lätta att använda. Öppningar som 

finns till för brandgasventilation av vindar är generellt sett inte utformade så att de är lätta att 

använda.  

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De har ingen speciell utbildning mer än övertryckssättningsventilationen och grundutbildningen 

så det borde kanske ske oftare. 

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Den bör vara lättstyrd som annan brandgasventilation som t.ex. i trapphus. Den bästa lösningen 

hade varit att man har en panel i angreppsvägen som man kan öppna brandgasventilation i 

källare, trapphus och vind. Det är också viktigt att kunna styra dem beroende på vart branden är 

så att man kan styra dem sektionsvis eller liknande. Ett problem idag är att man ofta måste ha 

personal som jobbar på taket vilket ofta tar lång tid och är personalkrävande. Kan man öppna 

luckan och göra en insats på en vind utan att beträda taket så vore det smidigt.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Det är en avgörande betydelse i höga byggnader för att kunna göra en insats inom rimlig tid.  

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Ja, det tycker han med en reservation för nya trycksatta stigarledningar och liknande. Där kan 

det finnas kunskapsbrister. Det blir ju vanligare och vanligare med höga byggnader och 

problemet blir då att de utförs på olika sätt. Om man kollar på den gamla typen av 

stigarledningar som inte är trycksatta så har man goda kunskaper om hur sådana används. De 

används näst intill dagligen. Det som kommer till är högre byggnader där man har trycksatta 

stigarledningar som är utformade på lite olika sätt. Primärstationen har ju oftast orienterat sig 

på de objekten men det är inte alltid de som är först på plats och då kan det finnas en brist i 

detta.  
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18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Vanliga stigarledningar är lätta att använda. Medan däremot trycksatta stigarledningar eller 

varianter på trycksatta stigarledningar som man har problem med idag att man från 

konsultsidan utför stigarledningar lite olika eftersom att regelverket är otydligt. Vissa gör 

bedömningen att en trycksatt stigarledning inte är vattenfylld att räddningstjänsten skall 

trycksätta stigarledningen och hävdar då att den är trycksatt för att det finns en 

tryckstegringspump i den men att räddningstjänsten skall vara primär vattenleverantör. Och där 

finns det väldigt många olika utformningar vilket gör att det blir svårt att använda dem. Det 

byggs ju fler och fler höga byggnader idag och det blir diskussioner för varje objekt hur dessa 

skall utföras vilket resulterar i att det blir olika varianter på olika ställen beroende på byggherre 

och konsult. Där finns lite att ta tag ifrån boverkets sida. 

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Det kan finnas två skäl. Det ena är att du har en insats i en hög byggnad som sker på en låg nivå 

då tror jag att man inte väljer att använda stigarledningen och sedan vet han att en del kan 

uppleva att det i gamla byggnader kan vara problem med stigarledningar att funktionen är 

bristfällig att de läcker osv och därför har man valt att inte använda dem så det kan finnas en 

risk men den är nog inte så stor idag längre. Det kan finnas en risk i gamla byggnader att man av 

erfarenhet vet att i den här typen av gamla byggnader har man haft problem med 

stigarledningarnas funktion att t.ex. ventiler står öppna och man får inte upp något vatten 

samtidigt som det blir läckage eller att man har stoppat in skräp i stigarledningarna så att man 

inte får ut vatten och då kan man välja att dra slang istället. Men i nybyggnationer förlitar man 

sig på stigarledningar. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej där kan det behövas mer efter de nya systemen. För tio år sedan hade man tillräcklig övning 

eftersom man använder dem ofta vid insatser men det som har kommit till idag är att man har 

många komplicerade system i alla möjliga varianter som gör att man måste öva och orientera 

sig mer för att veta hur det fungerar i de olika objekten. Att man tar fram framkörningskort eller 

liknande så att man kan skaffa sig information om hur det ser ut när man kommer ut. Detta 

finns endast på vissa typer av objekt idag men absolut inte i den omfattningen som det skulle 

behövas. Där släpar man efter med uppdateringar av framkörningskort på äldre objekt och dels 

på nya objekt där man inte har framkörningskort. Och sedan har de problem med att idag hitta 

ett digitalt system som man kan använda sig av. Man har system som inte är anpassade till 

varandra. 
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Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

Samma sak som stigarledningar men med räddningshissar finns det nog mer osäkerhet i hur 

dessa skall användas eftersom att det är ett nytt fenomen likt trycksatta stigarledningar och 

sedan att byggnader utformas med analytisk verifiering. Men räddningshissen är en 

förutsättning för att en insats i en hög byggnad skall kunna ske inom rimlig tid. Man har gjort 

insatser i höga gamla byggnader som inte har räddningshissar och då har det tagit upp emot en 

halvtimme att göra en insats i höga byggnader då brandmännen skall bära utrustning och är 

helt slut när de kommer upp till det brandutsatta våningsplanet.  

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

Nej generellt sett så kan det bli bättre. De som inte har orienterat på objekten har nog brister i 

sin kunskap på hur de fungerar. Så får en annan station åka på ett objekt med räddningshissar 

som man inte orienterat sig i så har man nog dålig koll på hur de skall användas. Man hinner 

heller inte orientera sig i den omfattning som krävs i de komplexa objekten och därför krävs 

framtagna system som ser ungefär likadana ut på olika objekt så att man vet hur de fungerar 

och att räddningstjänsten har ett system med framkörningskort. Det finns inte tillräckligt med tid 

för styrkorna att orientera i den omfattning som skulle behöva och storstäderna har ett problem 

med det med tanke på alla komplexa byggnadstyper. Beroende på hur man har utfört sin 

analytiska dimensionering så kan det se väldigt olika ut.  

 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja han hoppas det. Han har inte så mycket erfarenhet från det. Han har inte sett så många i 

praktiken men han har sett presentationer av tilltänkta räddningshissar och där finns det mer att 

önska avseende kommunikation och liknande. Generellt så tror han att de är lätta att använda. 

Han upplever en otydlighet i regelverket.  

 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

Han har ingen erfarenhet av detta så han kan inte göra bedömningen. Men han kan spekulera 

att det kanske finns fall där man inte använder räddningshissen och det är nog i de fall det sker 

en brand i en lägre del av en byggnad men i andra fall använder man nog räddningshissen. 

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej det gör det inte och det är på grund av att det är ett nytt fenomen. Han tror att de som har 

orienterat på nya objekt med räddningshissar har nog övat och är utbildade på hur de ska 

användas men generellt i organisationen är det nog inte tillräckligt. Om fel station kommer på 
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plats så är man nog inte övad och utbildad på den. Generellt för alla tekniska system inom vår 

organisation så har man metoder för hur de ska göra insatser. De har ett arbetssätt om hur de 

ska agera vid en brand i en byggnad och det är ett standardförfarande vid en insats med olika 

uppgifter och moment för insatsen. När de nya systemen kommer så ruckar man på momenten 

och då har man diskuterat om man kan ha olika metoder för olika typer av byggnader men man 

kan inte ha hur många metoder för då blir det förvirring vid insatser och man funderar hur ska 

man göra här i förhållande till hur man brukar göra men ju längre tiden går så börjar man inse 

att man måste ha flera metoder till t.ex. trycksatta stigarledningar. De har i ryggmärgen att när 

det kommer fram till en byggnad är basen i hela insatsen släckbilen och vatten som kopplas på 

brandpost och de försörjer systemet med vatten och så ser det ju inte ut idag när det redan finns 

vatten på platsen. De behöver bara gå direkt från bilen och ansluta utrustningen till ett befintligt 

system som är trycksatt. Det ruckar lite på de invanda rutinerna och då gäller det att man är 

inövad och orienterad på de nya objekten så att de vet när de kommer fram hur de skall gå 

tillväga. Det måste man veta redan innan. För när man kommer fram till en plats vet alla i bilen 

precis vad de skall göra. Man behöver inte säga någonting utan det sker automatiskt men med 

de nya systemen måste man tänka om och då gäller det att man är förberedd och övad på det så 

att man redan i bilen vet att nu kommer man till det här objektet och då är det de här 

förutsättningarna som gäller och då skall alla veta det. Man kan säga att strategierna inte har 

hängt med den tekniska utvecklingen. Och den tekniska utvecklingen är dessutom otydlig i 

aspekten att systemen kan utformas på olika sätt och därför kan man inte ha en strategi för 

varje installation och det ställer till det. Tanken med tekniska systemen är att en insats i en 

lägenhet på våningsplan 5 skall ta lika lång tid som en insats på våningsplan 20. Man slipper 

koppla slang och bär utrustning och man slipper gå i trappor och angreppstiden skall då 

generellt bli detsamma och då gäller det att systemen fungerar samt att organisationen 

fungerar med systemen.  

Övrigt 

27. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Man måste tydliggöra krav och utföranden av systemen som krävs idag avseende de tekniska 

systemen, vad är det som krävs och inte krävs. Trycksatta stigarledningar, hur ska 

vattentillförseln se ut, redundans i strömförsörjning t.ex., hur ska det utföras, placering av 

inmatning och utmatningar, kommunikation i hissar, placering av stigarledningar om du t.ex. har 

ett trapphus och en hiss på båda ställen. Vart ska då stigarledningen sitta? Räddningstjänsten 

har inte mandat att kräva att ett system skall utformas på ett sätt utan det är byggherren 

tillsammans med konsulten som bedömer hur man uppfyller säkerhetsnivån.  

 

Kommunikation finns inte med i byggreglerna idag, i höga byggnader i synnerhet och i stora 

byggnader i allmänhet där man inte erhåller radiokommunikation. Men de kan inte kräva att det 

skall finnas täckning för deras radiosystem utan de får önska att man ska ta hänsyn till det men 

man kan inte ställa krav på det. Har man ingen täckning för radiosystemet så kan man inte 

genomföra en insats, det är en arbetsmiljöfråga. Det är ett krav för att man ska få göra en insats 

idag men det finns inget krav i byggreglerna som säger att det behövs. 
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En annan fråga är förtydligande när byggnader skall sprinklas eller inte. En annan fråga är 

redundans på tekniska system som brandgasfläktar. Vad händer om det blir strömavbrott hos 

dem? Vad händer med hissar när det blir strömavbrott? Vad händer med tryckstegringspumpar 

när det blir strömavbrott? Hissar finns det ju krav på att hissar skall fungera under insats men 

hur lång är en insats och hur matchar strömtillgången räddningstjänstens behov. De räknar med 

att kunna använda hissen kontinuerligt under en hel insats. Om det står t.ex. oberoende 

strömkälla eller UPS hur lång tid ska då den fungera? Om den är separat kraftmatad men vad är 

en separat kraftkälla. Det kan ju vara allt från reservkraftaggregat till att man hävdar att man 

har extern kraftmatning från två ställverk och anser så att det är säker strömförsörjning för man 

bedömer genom analytisk verifiering att det är osannolikt att det sker ett omfattande 

strömavbrott samtidigt som det brinner. Det står att det ska fungera under en insats men hur 

lång tid tar en insats. En hiss som dimensioneras under en timme vid strömavbrott kanske 

dimensioneras för normal användning under en timme medan man vid en räddningsinsats 

behöver använda hissen kontinuerligt under hela insatsen. 

 

En annan otydlighet i boverkets byggregler. Hur ska utrymningsplatser hanteras? Vem ska 

kommunicera med de som sitter på utrymningsplatsen och vem ska se till att de sätts i säkerhet. 

Generellt sett från räddningstjänstens sida så är det ett ickeproblem i inledningsskedet för har 

man utrymningsplatser så ska det finnas en organisation för hur man hanterar det i en 

utrymningssituation. Om det senare visas att någon saknas så får räddningstjänsten göra en 

livräddningsinsats. Det är inte räddningstjänsten som plocka ut folk, det är endast en 

pappersprodukt.  

 

Det största problemet i byggreglerna idag är att man bygger en byggnad men ingenting skall 

styras av en organisation. Men i praktiken fungerar det inte så enligt annan lagstiftning med det 

tar man inte med i byggreglerna men det finns vissa krav i byggreglerna som förutsätter en 

organisation t.ex. brandlarm att det skall gå till bemannad plats och det förutsätter ju en 

organisation och räddningstjänsten förutsätts utgöra utrymningsväg från bostäder.  
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Räddningstjänst Luleå räddningstjänst 
Intervjudatum 2015-11-04 
Namn Peter Lindahl 
Befattning Inre befäl 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Brandgasventilation har stor betydelse för att kunna göra en insats och det får inte finnas rök i 

trapphusen vid insatser. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Nej, det tycker jag inte och de behöver få bättre kunskap över lag. Behovet med kunskap är 

större för befälen som väljer metod vid insatsen och de måste också har mer utbildning för att 

kunna använda de på ett effektivt sätt. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja det tycker han, framförallt på nya byggnader men på äldre byggnader fungerar de oftast inte 

på grund av att fastighetsägare inte underhåller installationerna. De har kommit på många 

ställen där det inte fungerat på grund av dåligt underhåll. Men fungerar det så är de lätta att 

använda.  

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Absolut inte, de behöver mer övning.  

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

Föredrar rökluckor som fungerar är oerhört bra för miljön.  

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Betydelsen är stor men den är obefintlig och i de flesta fallen då man får ta till- och frånluft från 

samma dörr och då måste man lösa det själva. Man måste då använda sig av att suga ut röken 

själv och det klarar de ofta men det övas inte ofta på det. Förut så använde man mycket skum 

men det jobbar man inte så mycket med idag. Så ofta vid källarbränder får man skapa 
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ventilering på egen hand. Men om det finns luckor så är det ofta små fönsterluckor så är ju det 

bra men det handlar ofta om när de byggdes.  

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Nej det behövs mer kunskap. 

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Nej det är ofta svårt med källarlokaler. För att det skall underlätta så skall det finnas tydligt 

markerade luckor till källarlokalerna som kan utföra frånluft. 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej, de behöver både praktisk och teoretisk utbildning. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Det optimala är om det finns frånluft så att man kan skapa övertryck och trycka ut röken genom 

luckor. Det effektivaste är nästan att suga ut röken.  

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Är det någonting som behövs och som de är extremt dålig på så är det vindsbränder. Där hade 

rökluckor underlättat istället för att behöva jobba med håltagning. Det kommer att ta sådan tid 

så att ingen kommer att kunna vara på taket.  

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Nej, de behöver lära sig hur man hanterar brandgasventilationen och hur den ser ut. Det behövs 

mer kunskap om detta. 

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Det finns sällan luckor på äldre hus och då förstörs har hela huset förstörts. Man har inte rätt 

taktik, man börjar i fel ända och man får inte till ventileringen på vinden. En insats har de använt 

befintliga luckor med gott resultat och de var lätta att öppna inifrån.  
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14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej, de behöver lära sig hur man hanterar brandgasventilationen och hur den ser ut. Det behövs 

mer kunskap om detta. 

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Någon styrning från angreppsvägen så att man inte behöver gå upp på taket.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

De har inga trycksatta stigarledningar. Absolut så är det extremt bra att slippa dra slang genom 

trapphuset.  

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Det finns inte så många i området så man har bra koll på vart det finns och hur de fungerar efter 

orienteringar. Dessutom så är de flesta intresserade av hur de är utformade och hur de fungerar 

så de har bra kunskap. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

De är väldigt lätta att använda. 

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Ja det finns det säkert med de nya systemen som finns på bilarna med 80 metersrullar som bara 

är att ta och springa upp i fastigheten med. Så om branden skulle vara belägen på ett lägre 

våningsplan så gör man nog det hellre. Om det är högt upp då måste man använda stigarledning 

men om de bedömer att det går fortare att dra slangen så gör man det. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De har aldrig övat på hur man trycksätter en stigarledning så det skulle kanske finnas en liten 

osäkerhet om hur man trycksätter dem men jag tror ändå att de har bra koll på hur de används.  

Räddningshiss 

Räddningshissar existerar inte och de har heller aldrig pratat om dem. 
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Övrigt 

28. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Dörrstängare till bostäder hade varit till stor nytta.  
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Räddningstjänst Umeå brandförsvar 
Intervjudatum 2015-11-05 
Namn Anders Jonsson 
Befattning Enhetschef 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Det är väldigt betydelsefullt vad gäller personsäkerheten för att säkerställa att trapphuset är 

rökfritt. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Det varierar, det finns mer att arbeta på om man pratar generellt. Det ingår inte i övningarna 

idag pga. att det finns mycket som skall övas på. Tiden är knapp och då kommer man inte upp i 

den nivån man skulle behöva inom alla områden.  

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja det tycker han. Det finns lite olika varianter men han tycker ändå att det är ganska enkelt. Det 

stora problemet är bristande underhåll och att det inte fungerar när man skall använda dem. 

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej det är inte tillräckligt, man borde göra det med både vad gäller övning och taktikdiskussioner 

behövs. Det är ofta problem att hitta övningsförutsättningar och det är också det som begränsar. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Rökluckor med elektrisk styrning är smidiga som man enkelt kan öppna. 

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Kan vara lite problematiska och därför är det viktigt att man kan ventilera dem på ett bra sätt. 

Om man inte har brandgasventilation riskerar man att smitt andra delar av byggnaden med rök. 

Om det inte finns anordningar på plats så har man ändå möjlighet att ventilera. 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 
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Det finns mer att önska avseende strategier samtidigt som kunskapen varierar med 

heltidsstyrkor och deltidsstyrkor eftersom att möjligheten till att utbilda sig skiljer sig åt mellan 

styrkorna. 

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Finns det brandgasventilation så upplever han att den ofta är okej. Problemen kommer om det 

inte finns. 

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Det finns mer att önska avseende strategier samtidigt som kunskapen varierar med 

heltidsstyrkor och deltidsstyrkor eftersom att möjligheten till att utbilda sig skiljer sig åt mellan 

styrkorna. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Det beror på hur källaren ser ut. En problematik i källare är att det kan vara svårt att skapa tilluft 

också. Men han har ingen uppfattning om vad han föredrar eftersom att det varierar mellan 

olika typer av källare. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Inte lika betydelsefull. Här handlar det mer om att i initialskedet begränsa branden på vinden 

genom att begränsa syretillförseln snarare än att öppna upp och när det sedan är dags att 

ventilera då kan man skapa öppningar genom håltagning. Så inte lika betydelsefull. Ett redskap 

man kan använda när man har inneslutit branden är skärsläckare eller dimspik. 

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

De har inte tillräcklig kunskap om taktik och metod för vindsbränder. 

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Det är okej.  

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 
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De behöver öva mer på taktisk och metod med t.ex. dimspik och jobba med att stänga inne 

branden.  

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Lämpliga placeringar på luckor och lämpliga styrningar som automatisk styrning förenklar men 

det måste gå att anpassa efter skedet i brandförloppet och det kan också bero på byggnadens 

utformning så det måste anpassas efter varje objekt.  

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

De har inte använt stigarledningar särskilt mycket men det är bra att de finns naturligtvis men 

underhållet upplevs som ett problem men det underlättar ändå att använda stigarledningar om 

det är en hög byggnad. 

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Han det inte som ett problem att använda stigarledningar och det finns nog inga trycksatta 

stigarledningar utan det är räddningstjänsten som trycksätter dem. Men det stora problemet är 

att faktiskt använda dem när det finns och det gör nytta. Att man helt enkelt använder dem för 

sällan så att man inte ens tänker på att de finns. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Inget problem att använda dem utan det är underhållsbiten som krånglar och inte själva 

utformningen.  

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Ja, då när man inte tänker på att en stigarledning kan underlätta. T.ex. har de många fordon 

med centrumrulle och det kan fungera lika bra som att använda stigarledning i vissa fall. 

Utformningen är ofta bra men det är underhållet som brister. 
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20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Stigarledningar övar man i stort sett aldrig på men man har bra koll på vilka objekt som är 

försedda med stigarledningar.  

Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

Det finns en räddningshiss i kommunen men han har egentligen ingen erfarenhet av 

räddningshiss. 

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

De har varit på ett objektbesök med räddningshiss och där har all personal varit på plats och 

tittat på hissen. 

 

23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja, han kan inte säga något annat men så har han ingen annan erfarenhet i övrigt. 

 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

Om det skulle finnas en räddningshiss så skulle man använda den och man litar till att den 

fungerar. Men om man hittar en annan metod som man bedömer som mer effektiv så kanske 

man väljer den före räddningshiss. 

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

De har varit ute på plats och tittat på räddningshissen för att veta hur den senare skall användas. 

Övrigt 

29. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Ja, en bra grej skulle vara dörrstängare till lägenheter. Om man inte kollar på kostnadsbiten så 

tror han att det hade varit väldigt effektivt. Det finns inget krav på kommunikation inom stora 

byggnader i byggreglerna vilket är märkligt när det krävs för att det skall vara möjligt att 

genomföra en insats. Oftast får man föra diskussioner med fastighetsägare i efterhand. 
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Räddningstjänst Räddningstjänsten Östra Götaland 
Intervjudatum 2015-11-06 
Namn Mats-Åke Gustafsson 
Befattning Befäl 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Mycket stor, brandsläckning går ju mer och mer ut på att nyttja brandtekniska installationer och 

kunna välja att kunna ventilera ut rök, stänga in brand så det har stor betydelse att kunna styra 

det. Så ur livräddningshänseende och personsäkerhet är det mycket viktigt att det fungerar. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Ja, de har pågående projekt som jobbar mot effektiva insatser så de håller på med utbildningar 

om hur man nyttjar brandgasventilation vid insatser. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Oftast ja, framförallt när det går att styra från bottenplan på trapphuset. Det man strävar efter 

är att de skall finnas i omedelbar anslutning till angreppsväg vid ytterdörr. 

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja de har precis haft en utbildning på det och dessutom ligger det en utbildningsfilm på deras 

intranät som man kan kolla på när man vill fräscha upp minnet. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Jag föredrar mekanisk manuell som både går att öppna och stänga för att man ibland vill kunna 

stänga inne branden. 

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Jättestor, avgörande om man kan gå ner överhuvudtaget avseende riskbedömning. För att slippa 

gå genom skorsten med rök och värme som man vill undvika. 
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7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Nej den är bristfällig. De har inte speciellt bra koll på det. Det blir väl nästa stora område att 

jobba med.  

 

8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Nej, eventuellt om det finns källarfönster. Annars är det ofta konstruktioner om är svåra och 

hitta och som sitter fast på grund av dåligt underhåll. 

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Inte tillräckligt, man har inte koll på det. Det krävs mer utbildning och övning i användandet av 

brandgasventilation i källarlokaler. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Har svårt att uttala sig om vilken han föredrar då han är dåligt insatt. Han vet däremot att 

underhållet av luckor i mark är bristfälligt och att de förmodligen inte är öppnade sedan de 

installerades så de brukar sitta där de sitter. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Stor betydelse för att kunna hantera en vindsbrand och utifrån deras kunskaper och hur de vill 

kunna jobba. 

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Inte specifikt för vind är det inte bra på. De vet generellt hur man använder brandgasventilation i 

stora drag. 

 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Nej, oftast är det vindsluckor som man måste ha tillgång till ett höjdfordon för att komma åt och 

öppna dem manuellt så det tycker han inte. Det kan vara liknande som man har i trapphus som 

man med automatik kan öppna och stänga. 
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14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej de gör de inte eftersom de inte är bra på det. 

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

Liknande brandgasventilationen i trapphus att de är möjliga att både öppna och stänga 

automatiskt. 

Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

Det finns inga trycksatta stigarledningar och saknar erfarenhet av sådant. 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Förut använde man dem inte alls eftersom man inte visste hur de skulle använda dem. Men nu 

har det börjat tillämpa insatsstöd för byggnader med fler än åtta våningar i vilken 

stigarledningen finns med där det framgår vart de finns samt en bekräftelse på att de fungerar. 

Detta bygger på att man gör tillsyner och dokumenterar byggnaders brandskydd. 

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Räddningstjänsten har god kunskap, de vet precis hur de vill och hur de ska användas för att 

slippa dra slang i trapphus. Det är viktigt för snabba insatser. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Generellt ja, de är lätta att använda. 

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Det är en övergångsperiod där man inte litar på funktionen hos stigarledningar i äldre 

byggnader. De har varit med om att de inte fungerat alls respektive att de har haft trasiga 

ventiler som stått öppna och läckt vatten. De väljer ofta att inte använda dem men så fort de 

kommer till en byggnad som de har gjort en tillsyn och det finns ett insatsstöd så har de lärt sig 

att använda de installationer som finns. 

 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja de har tränat på dem och de använder dem när de har kontroll på att de fungerar i 

insatsstödet. 
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Räddningshiss 

Inom området för räddningstjänsten Östra Götaland finns enligt Lars-Åke inga räddningshissar 

installerade. Detta innebär att man inter har kunskapen om hur sådana utformas, används eller 

förväntas användas.  

Övrigt 

Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit till stor 

Lars-Åke berättar att de använder ett värdefullt digitalt insatsstöd för vanliga bostäder på över åtta 

våningsplan som man har tillgång till insatsfordon vid insats. Insatsstödet innehåller nyckelinformation 

för insatsen om aktuell byggnad med angreppsvägar, fungerande stigarledningar, hur 

brandgasventilation styrs osv. Informationen inhämtas i samband med räddningstjänstens tillsyner 

tillsammans med fastighetsägaren och de tar betalt för det. När man är på väg ut på platsen kommer en 

fråga om man vill ta del av insatsstödet, vilket man ofta vill. Där framgår då hur det ser ut, hur det är 

byggt, vilka hjälpmedel som finns och vad de kan förväntas mötas av när de ankommer till byggnaden. 

De ser detta som ett värdefullt hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna. 
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Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd 
Intervjudatum 2015-11-08 
Namn Henrik Greiff 
Befattning Brandingenjör/yttre befäl 
 

Brandgasventilation i trapphus 

1. Hur ser du på betydelsen av brandgasventilation i trapphus vid insats i en byggnad? 

 

Den är mycket viktig. 

 

2. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

skall styras och användas vid en insats i ett trapphus? 

 

Om du pratar i trapphus, ja, men inte i de mer komplexa objekten. 

 

3. Upplever du att brandgasventilation i trapphus utformas så att de är lätta att använda vid en 

insats? 

 

Ja det gör de. 

 

4. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i trapphus sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Både och men det finns exempel på utformningar som inte är bra utformat men om man gör 

som det är tänkt så är det bra och fungerande. 

 

5. Vilken typ av installation för brandgasventilation av trapphus föredrar du? 

 

Röklucka som öppnas med tryckknapp på bottenplan. 

Brandgasventilation av källare 

6. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation i en källarlokal vid insats i en 

byggnad? 

 

Det är jätteviktigt så att man slipper nyttja trapphuset för brandgasventilering då det är en risk 

för andra människor i byggnaden.  

 

7. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur olika typer av brandgasventilation 

styrs och används vid en insats i en källarlokal? 

 

Nej, inte tillräckligt. 
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8. Upplever du att brandgasventilation i källare utformas så att den är lätt att använda vid en 

insats? 

 

Delvis, det finns exempel på källarinsatser där man vill att man ska brandgasventilera genom 

fönster men de är generellt ganska restriktiva mot att ha sönder fönster vid insatser. 

 

9. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilationen i källare sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Delvis men inte så mycket som skulle behövas. 

 

10. Vilken typ av installation för brandgasventilation av källare föredrar du?  

 

Luckor i fasad så att de inte ligger i marken som inte underhålls ordentligt. 

Brandgasventilation av vind 

11. Hur ser du på betydelsen av tillgång till brandgasventilation av vindsutrymmen genom 

öppningar i yttertak vid en insats? 

 

Mindre viktigt, den metodik som är rådande just nu är att man försöker kyla brandgaserna innan 

med skärsläckare eller liknande innan. Den gamla metodiken var mer att ta hål först. Det är nog 

bra i ett andra skede men det är inte superviktigt.  

 

12. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur brandgasventilationen skall 

användas vid en insats? 

 

Ja det känner man väl till. 

13. Upplever du att brandgasventilation till vindsutrymmen utformas så att den är lätt att använda 

vid en insats? 

 

Ja det är ju oftast tänkt att man ska öppna dem med höjdfordon utifrån eller inifrån så det är väl 

tveksamt. Ska man kunna brandgasventilera är det ju bra om man kan styra den likt 

brandgasventilation till trapphus. 

 

14. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning av brandgasventilation av vindsutrymmen 

sker med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Ja de har pratat mycket vindar. 

 

15. Hur bör installationen för brandgasventilation av vindsutrymmen utformas för att fungera 

effektivt i samband med en insats? 

 

De skall vara möjliga att öppna och stänga med automatik för det är viktigt att kunna stänga 

något man har öppnat om jag gjort en missbedömning.  
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Stigarledning/Trycksatta stigarledningar 

16. Hur ser du på betydelsen av tillgång till stigarledning vid insats i höga byggnader? 

 

Det är superviktigt och särskilt i hus som avsevärt överstiger åtta våningar. Det sparar både tid 

och kraft. 

 

17. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur stigarledningar skall användas vid 

en insats? 

 

Ja. 

 

18. Upplever du att stigarledningar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

I gammal bebyggelse, ja, men inte i ny bebyggelse, nej. I gammal bebyggelse har man ofta följt 

svensk standard ganska bra med intag i bottenplan i anslutning till trapphus med låst lucka till 

uttagen till smalslang. I nya hus upplever de att intag kan sitta lite var som helst. De hade t.ex. 

ett objekt där man placerat intag i soprummet. Man sätter sällan stigarledningen bakom låst 

lucka utan istället försöker man låsa med mer eller mindre lyckade konstruktioner som gör att 

det blir otydligt. Man följer alltså inte den standard som finns. 

 

19. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda stigarledningen trots att byggnaden är försedd 

med en sådan? 

 

Det har förekommit men de har varit tydliga att de skall användas men det finns en nidbild att 

de ofta fallerar men det är tydligt att de ska användas. 

20. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användningen av stigarledningar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Nej, vanliga stigarledningar kan de men trycksatta stigarledningar är det lite svårare med. En 

rätt utformad trycksatt stigarledning är lätt att använda medan en fel utformad stigarledning är 

mycket svår att använda.  

Räddningshiss 

21. Hur ser du på betydelsen av tillgång till räddningshiss vid insats i höga byggnader? 

 

Det är jätteviktigt.  

 

22. Anser du att räddningsstyrkan har tillräcklig kunskap om hur räddningshissar förväntas användas 

vid en insats? 

 

Inte fullt ut men de har haft utbildningar på det. Dock har man sett vid skarpa situationer att det 

är svårt att hitta rätt räddningshiss samt att ha rätt nycklar som passar. Det skall sitta 

brandkårsnyckel i hissen.  
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23. Upplever du att räddningshissar är utformade så att de är lätta att använda vid en insats? 

 

Ja det är de.  

 

24. Finns det tillfällen då man inte väljer att använda räddningshissen trots att byggnaden är 

försedd med en sådan? 

 

Inte aktivt väljer i så fall beror det på handhavandefel. 

 

25. Är din uppfattning att utbildning/fortbildning/övning på användning av räddningshissar sker 

med tillfredställande omfattning inom er organisation? 

 

Där behöver de komplettera. 

Övrigt 

26. Finns det andra hjälpmedel som inte föreskrivs i byggreglerna eller nämns ovan som hade varit 

till stor nytta för att skapa tillfredsställande förutsättningar vid en insats? 

 

Ja ventilering av ytor i allmänhet. T.ex. hotellkorridorer, korridorsboenden och andra korridorer 

bör kunna ventileras. Så brandgasventilation av horisontella utrymningsvägar hade varit en stor 

vinst. Man skulle kunna ventilera genom fönster men i höga byggnader med horisontella 

utrymningsvägar är ofta fönster låsta och utformade så att de inte ska gå att slå sönder dem så 

då gör man sällan det.  

 

Det viktiga med alla tekniska system är att det skall finnas tydlig märkning och det skall vara 

logisk användning. Det skall inte behövas särskild utbildning för att öppna brandgasventilationen. 

Det skall vara tydligt vilken knapp som styr vilken lucka och sektion förslagsvis med t.ex. en 

ritning där det är markerat. Man måste tänka på att de ska kunna använda systemen med 

robusta lösningar. 


