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Sammanfattning 

I detta examensarbete evalueras brandsäkerheten på gruppboendena Maskrosen och Ventilen 

samt äldreboendena Smedsberget och Skytten i Lycksele stad. Arbetet är utfört på uppdrag av 

räddningstjänsten i Lycksele kommun.  

För att få en tillförlitlig bedömning av de fyra boendena har projektgruppen valt att använda sig 

av programmet ”Brandskyddsvärdering av vårdavdelningar” (BSV-vård). Detta program är 

baserat på olika komponenter vilka viktas med en viktningsgrad och sedan slås samman för att 

ge ett slutgiltigt Brandskyddsindex. Detta index som uttrycks i intervallet 0-5 visar på 

säkerheten vid brand på de olika boendena. Ett tillfredsställande värde på brandskyddet har 

projektgruppen satt till 2,8.  

Projektgruppen har besökt samtliga boenden och då även intervjuat verksamhetschefen samt 

skyddsombuden på arbetsplatsen. Besök hos och mailkontakt har även skett med 

fastighetsägaren Lybo.  

I undersökningen framkom att inget av de fyra boendena erhåller ett värde på över 2,8 och 

därför har projektgruppen föreslagit åtgärder för alla boenden. Detta för att de ska kunna uppnå 

ett godtagbart brandskydd. Projektgruppen vill dock påpeka att trots att dessa förslag på 

åtgärder utförs så bör samtliga boenden aktivt arbeta med att uppdatera sitt brandskydd.  
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Abstract 

In this report an evaluation of the fire safety in two nursing homes Maskrosen, Ventilen and 

two retirement homes Smedsberget, Skytten in the town of Lycksele is described.  

A computer program called “Brandskyddsvärdering av Vårdavdelningar” (BSV-vård) was used 

in the evaluation, so that the different homes could be assessed equally. This program is based 

on different components; the components are then weighted and summed up so that an index 

over the fire safety can be obtained. The index vary from zero to five and to receive a 

satisfactory value the project group has decided that a value from 2,8 and above is required. 

To obtain pertinent information as input data for BSV-vård the project group has visited all the 

homes, conducted interviews with the directors and the personnel in charge of the safety in the 

different workplaces. Meetings have also been held with the owners of the property. 

None of the four homes that were evaluated obtained a value above 2,8, which indicates that 

all of them need to make changes to acquire an acceptable protection against fire. Even if the 

four homes fulfill the requirements the project group has proposed the homes should still 

actively work to enhance the fire safety. 
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Inledning 

Bakgrund 

Lycksele kommun är belägen i Västerbotten läns inland som rymmer 12 427 invånare1. 

Räddningstjänsten i denna kommun är uppdelad på två deltidsstationer och två räddningsvärn; 

Lycksele och Rusksele samt Kristineberg och Örträsk2. För att förbättra brandskyddet på fyra 

äldreboenden i staden Lycksele anlitades projektgruppen av den sistnämnda deltidsstationen; 

räddningstjänsten Lycksele. Räddningstjänsten ville få ett utomstående perspektiv på 

brandskyddet på dessa boenden och därför eftersöktes en brandskyddsanalys samt eventuella 

förslag på förbättringar.  

Syfte och mål  

Syftet med denna rapport är att öka medvetenheten om brandsäkerheten på äldreboendena 

Smedsberget och Skytten samt Ventilen och Maskrosen i Lycksele kommun. Syftet är även att 

analysera vilka förbättringar som kan göras, med avseende på brandskyddet, i de ovan angivna 

boendena. Följande frågor ska besvaras:  

• Hur ser det befintliga brandskyddet ut på de fyra äldreboendena med avseende på 

personalens utbildning?  

• Hur ser det befintliga brandskyddet ut på de fyra äldreboendena med avseende på 

byggnadens utformning och konstruktion? 

• Hur skulle brandskyddet på de fyra boendena kunna förbättras? På kort och lång sikt? 

Målet är att framkomma med en rapport som uppdagar brandsäkerheten på de ovan angivna 

boendena samt att i samma rapport påvisa vilka förbättringar de enskilda äldreboendena kan 

göra.  

Avgränsningar 

I denna rapport kommer endast brandskyddet att analyseras med avseende på tekniska barriärer, 

personskydd och interna organisationsstrukturer. Rapporten är begränsad till de ovan nämnda 

                                            
1 Lycksele kommuns hemsida, 2010-12-17 
2 Gunnar Jonsson, Räddningstjänsten Lycksele 
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boendena och kommer inte behandla konsekvenser som en eventuell brand kan komma att 

påverka samhälle eller ekonomin.  

Statist ik 

Statistik över dödsbränder visar att av 1082 omkomna i bränder, mellan åren 1999-2008, var 

481 av de omkomna 65 år eller äldre. Detta innebär att 44,5 % av de bränder, som resulterade i 

dödsfall under denna 10 års period, var över 65 år.3 

Den vanligaste orsaken till brand inom äldrevården under 2009 var en glömd påslagen spis; 

vilket orsakade 39 % av samtliga bränder. Därefter kommer tekniskt fel, vilket gav upphov till 

13 % av bränderna. Rökning var den tredje största antändningskällan och orsakade 7 % av alla 

bränder.4  

Under 2009 skedde 2228 insatser till bränder i kommunala byggnader och av dessa var 273 

insatser inom åldringsvården. Dessa bränder medförde att nio personer skadades svårt, en 

person omkom samt att 17 stycken skakades lindrigt. Byggnader inom äldrevården var den näst 

största källan för insatser till bränder i kommunala byggnader. Äldrevården var även den 

kommunala verksamhet i vilket flest individer skadades svårt eller omkom. 5 

Lagar, förordningar och riktl injer 

För att veta vad lagen kräver av dessa typer av verksamheter, samt vad komponenterna 

programmet BSV-vård grundar sig i, har aktuella lagar och förordningar förklarats nedan.  

I de aktuella lagrummen refereras till nyttjanderättshavare samt fastighetsägare. I denna rapport 

är nyttjanderättshavaren den person eller organisation som bedriver äldre- eller gruppboendet. 

Fastighetsägaren är i samtliga fall Lycksele bostäder AB (Lybo).  

Ansvar 

För att ett fullgott brandskydd ska kunna uppnås ska systematiskt brandskyddsarbete utföras av 

både verksamhetsbedrivare i lokalerna samt fastighetsägaren 6. I samma lag står skrivet att 

nyttjanderättshavaren och ägaren till en byggnad ska se till att vidta de åtgärder som krävs för 

att förebygga brand och förhindra eller begränsa eventuella skador. 

                                            
3 Informationssystemet IDA 
4 MSB (2009) ”Räddningstjänst i siffror2009” 
5 Informationssystemet IDA 
6 2 kap 2§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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Byggnadsklassif icering 

De äldreboenden och gruppboenden vilka studerats i denna rapport bedöms samtliga falla 

under kategorin särskilt boende för personer med vårdbehov, detta då de boende behöver 

kontinuerligt stöd av personal7. 

I skrivande stund utförs byggnader i olika brandklasser Br1, Br2 och Br3 där klassningen delas 

in beroende på byggnadens höjd eller funktion. En byggnad bör hålla klassning Br1 om dess 

höjd överskrider två våningsplan samt om de sovande ej förutsätts ha god kännedom om 

lokalerna, har små förutsättningar att själva utrymma eller om byggnaden har en samlingslokal 

på plan två. En Br2 byggnad bör uppföras då byggnaden inhyser fler än två bostadslägenheter, 

samlingslokal återfinns på markplan och/eller byggnaden har en byggnadsarea som överskrider 

200kvm.  Där särskilt boende för personer med vårdbehov förekommer bör byggnaden lägst 

utföras i Br2 och då endast bestå av ett våningsplan. Detta gäller även för vårdanläggningar 

(bortsett från förskolor eller dylikt) samt samlingslokaler under mark. Resterande byggnader 

kan uppföras i Br3. 8 

Utrymning 

5 kap 243§ Boverkets byggregler: ”Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning 

kan ske vid brand”.  

Det ska i varje lokal, där personer vistas mer än tillfälligt, finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar9. Fönster får ej betraktas som utrymningsväg för bostäder där personer med 

särskilt vårdbehov befinner sig10. Utrymningsvägen är en utgång direkt ut till gata eller till plats 

varifrån en gata lätt kan nås men kan även vara ett utrymme i en byggnad som leder till en 

utgång från en brandcell 11.  

Vägledande markering 

För byggnader vari personer med mindre god lokalkännedom befinner sig, så som 

vårdanläggningar och samlingslokaler, ska vägledande markeringar finnas. Dessa vägledande 

markeringar ska finnas i sådan omfattning att utrymningen inte påverkas av att byggnaden är 

                                            
7 5 kap 243§ Boverkets byggregler 
8 5 kap 21§ Boverkets byggregler  
9 5 kap 311§ Boverkets byggregler  
10 5 kap 312§ Boverkets byggregler  
11 5 kap 233§ Boverkets byggregler 
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svårorienterad. Den vägledande markeringen ska bestå i belysta eller genomlysta gröna skyltar 

med vita symboler (till exempel en figur eller UT/EXIT).12 

Nödbelysning 

I byggnader med vårdanläggningar ska nödbelysning finnas i utrymningsvägarna. Denna 

nödbelysning ska fylla sin funktion i minst 60 minuter vid strömavbrott och i varje 

utrymningsväg som inte spärrats av brand.13 

Larmsystem 

Larmsystem ska finnas i byggnader där det finns krav på tidig detektering av brand, och i största 

möjliga mån ska rökdetektorer installeras. Larmet ska vara utformat så att personal blir varse 

detekteringen då personer befinner sig i byggnaden.14  

Brandsläckningsutrustning 

För byggnader skall ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning tillhandahålla 

brandsläckningsutrustning och vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand 15. Fasta 

anordningar ska finnas för att underlätta brandsläckning i byggnader där det, vid brand, finns 

stora risker för personskador16. 

Dokumentation 

3 kap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor: 

”Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller 

konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i 

skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet”. 

För att ägaren ska kunna göra detta står det vidare i samma kapitel att nyttjanderättshavaren ska 

lämna de uppgifter som krävs för att en fullständig redogörelse ska kunna skrivas.  

                                            
12 5 kap 351§ Boverkets byggregler 
13 5 kap 353§ Boverkets byggregler 
14 5 kap 354§ Boverkets byggregler 
15 2 kap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
16 5 kap 93§ Boverkets byggregler 
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Riktlinjer från Lybo 

För att förstå senare resonemang gällande brandtekniska klassificeringar och dylikt visas nedan 

figur över indelning som fastighetsägaren Lybo gör i dokumentet ”Riktlinjer för det 

byggnadstekniska brandskyddet inom Lybo”.17  

Tabell 1- Brandteknisk byggnadsklass enligt Lybo 

 

Om kategori 6 (vilken står hänvisad till i tabell ovan) står det som följande:  

”Riktlinjer för byggnadstekniska brandskyddet inom Lybo”, kategori 6: Särskilt boende för 
personer med vårdbehov.  

”Här avses boenden avsedda för personer med behov av kontinuerligt stöd eller vård av 
personal. Exempel är boenden där de boende kan vara funktionshindrade, rörelsehindrade eller 
sängliggande, så som hem för vård och boende, gruppbostäder för utvecklingsstörda, psykiskt 
sjuka eller åldersdementa samt liknande anläggningar. Servicehus behandlas generellt under 
denna kategori då de boende i flera fall är i behov av kontinuerligt stöd eller vård av personal”. 

 ”Riktlinjer för byggnadstekniska brandskyddet inom Lybo”, kategori 7: Vårdanläggning.  

Här avses lokaler för sjuk- och socialvård samt omsorg om personer med funktionshinder. Som 
vårdanläggning betraktas exempelvis sjukhus och sjukhem.  

Ytterligare ett utdrag ur samma dokument gör gällande att det generellt är möjligheten de 

boende själva har att utrymma som ska beaktas vid kategorisering18. 

                                            
17 Lybo 2009 
18 Lybo 2009 
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Objektsbeskrivning 

Gruppboendet Makrosen

	  
Figur 1: Gruppboendet Maskrosen 

Gruppboendet Maskrosen är beläget på området Södermalm i Lycksele stad. Boendet består av 

tre avdelningar; Blå och Grön med sex boende i vardera samt en korttidsavdelning där det kan 

finnas upp till 16 boende. Normalbelastningen på korttidsavdelningen är dock cirka 15 

personer. Målgruppen är äldre med varierande hälsotillstånd allt från svår demens till lindrigare 

åldersrelaterade sjukdomar. På avdelningarna Blå och Grön bor endast personer som 

diagnosticerats med demens, medan så inte behöver vara fallet med personer på 

korttidsboendet. Vårdbehov i olika grad är dock gemensamt för samtliga boende. Det 

förkommer även att vissa boende kräver syrgas.  

På Maskrosen vistas utöver de boende tio personal dagtid, fem stycken personal under 

eftermiddagen samt två stycken personal nattetid. Dessa är inte bundna till speciella avdelningar 

utan skiftar under natten.  

Boendet är uppdelat på tre avdelningar: avdelning Blå, avdelning Grön samt 

korttidsavdelningen där långtidsavdelningarna har sex lägenheter på varje avdelning och 
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korttidsavdelningen har åtta lägenheter. De åtta lägenheterna på korttidsavdelningen delas av 

två boende när verksamheten är fullbelagd.  

I byggnaden finns också kontor och allmänna utrymmen som nyttjas av de boende och 

personalen. Samtliga lägenheter, kontor och allmänutrymmen är belägna på markplanet. Det 

finns i byggnaden även en vind med 12 mindre lägenhetsförråd, tre större förråd och fläktrum 

(se Bilaga 1) På boendet finns även en hiss till vinden, men denna används inte av boende då 

dessa aldrig vistas på vinden. På markplan finns även ett storkök, dock används detta inte längre 

då mat beställs från en extern leverantör. Byggnaden är klassad i brandtekniskklass Br 3.   
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Gruppboendet Ventilen

	  
Figur 2: Gruppboendet Ventilen 

Ventilens gruppboende finns på Norräng i Lycksele och är ett nybyggt boende med fyra 

avdelningar. De äldre som bor på gruppboendet har generellt dålig hälsa och majoriteten av 

dem är dementa i olika grad. De behöver därför närvaro av personal dygnet runt och av samma 

anledning är dörrar ut till det fria låsta dygnet runt med kodlås och kedjelås. 

Personalstyrkan på boendet är 10-12 stycken på dagen och två under natten. Dessa är under 

dagen till viss del uppdelade på de olika avdelningarna. Under natten är dock personalen ej 

uppdelad på samma sätt då styrkan är för liten. Annan personal som sjuksköterskor och 

rehabiliteringspersonal vistas också sporadiskt i byggnaden.  

Avdelningarna är uppbyggda på samma sätt med sex lägenheter i varje, där normalt en person 

bor i varje lägenhet. Vissa undantagsfall finns för boende i relationer, då dessa delar på samma 

lägenhet. Normalbelastningen på boendet är 24 boende, men kan i särskilda fall överstiga 

denna siffra.   
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I byggnaden finns utöver lägenheterna: kontor, samlingslokal, tvättstuga och förråd. Då 

byggnaden är ett souterränghus är inte alla delar av den belägen på markplanet och av den 

anledningen finns vissa av lägenheterna ovan mark (se Bilaga 2). I souterrängplanet finns 24 

lägenhetsförråd, personalrum, snickarbod, möbelförråd, soprum, pannrum tele- elrum samt 

utrymme för kökspersonal. Ett större, allmänt kök finns men används inte i någon större 

utsträckning då maten till de boende numer beställs från annat håll. I ett mindre vindsplan finns 

även ett fläktrum.  Byggnaden är klassad brandtekniskklass Br3.  
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Äldreboendet Smedsberget

	  
Figur 3: Äldreboendet Smedsberget 

Äldreboendet Smedsberget är ett av två äldreboenden i Lycksele, beläget på området 

Smedsberget. Boendeantalet är 33 personer, uppdelade på fem avdelningar: Solbacken, 

Smedjan, Grupp 1, Grupp 2 samt Grupp 3. Smedjan är ett korttidsboende med fem boende, 

medan resterande avdelningar är långtidsboenden. Hälsotillståndet hos individerna på 

avdelningarna Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3 och Smedjan varierar kraftigt även inom 

avdelningarna. Majoriteten av dem har svårt att röra sig, vissa är rullstolsburna, medan andra 

tidigare drabbats av stroke och av ytterligare åldersrelaterade sjukdomar. Alla är i behov av 

omvårdnad av varierande grad.  

Solbacken är även det ett korttidsboende som konstruktionsmässigt är uppbyggd på samma sätt 

som Grupp 3 men med låsta dörrar ut mot de andra avdelningarna och ut i det fria. De boende 

som bor på avdelningen Solbacken har alla diagnosticerats med demens utöver andra 

åldersrelaterade åkommor. Solbacken har även daglig verksamhet för maximalt åtta personer.  
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Byggnaden består av fyra plan varav ett takplan, en våning ovan mark, ett souterrängplan samt 

ett markplan uppdelade på hus A och hus B (se Bilaga 3). På markplanet i hus A återfinns 

korttidsavdelningen Smedjan, innehållande fyra lägenheter samt gemensamt kök, toalett och 

dusch. Dessa lägenheter håller normalt en person i varje men kan i undantagsfall bebos av två 

personer. Hela Smedjan utgör en enda brandcell. Utöver avdelningen finns det på markplan en 

reception, maskinrum till hiss, lägenhetsförråd, samlingslokal, kontor, kök, el- och telerum 

samt ett antal toaletter. Markplanet i hus B består till större delen av förråd, både till lägenheter 

och till de olika avdelningarna. Där finns även omklädningsrum för personalen, personalrum, 

maskinrum för hiss, soprum samt kontor. Byggnaden är i skrivande stund klassad som Br2.  

På souterrängplanet finns avdelningarna Grupp1 (hus A) samt Grupp 2 (hus B) med tio 

lägenheter vardera (se Bilaga 3). Dessa lägenheter är utformade som ettor och tvåor samt i 

enstaka fall treor . Normalt bor en person i varje lägenhet vilket ger en normalbelastning på tio 

personer på avdelning Grupp1 respektive Grupp 2. Utöver lägenheter finns på avdelningarna: 

hiss, trapphus, tvättstuga och gemensamt kök.  

Våningen ovan mark består av avdelningarna Grupp 3 och Solbacken. Grupp 3 är belägen i hus 

A, och innehåller tio lägenheter, hiss, trapphus, tvättstuga och gemensamt kök. Solbacken 

befinner sig i hus B och är uppbyggd på samma sätt, med det undantag att tre lägenheter som 

gjorts om till tv-rum och två pysselrum. Där finns även ett gemensamt kök. På Solbacken finns 

även dagverksamhet då personer som ej bor på boendet får komma till avdelningen dagtid. 

Även dessa personer har diagnosen demens.  

Personalstyrkan på boendet är tre till fyra personer på varje avdelning dagtid, med Smedjan 

som undantag där det finns två till tre personer dagtid. Under natten befinner sig tre personer 

ur personalstyrkan i byggnaden totalt varav en är stationerad på avdelning Solbacken. De andra 

två rör sig mellan avdelningarna. På Smedsberget kan även besökare röra sig fritt dagtid och 

övrig personal så som sjukvårdare vistas även i byggnaden sporadiskt.  
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Äldreboendet Skytten

	  
Figur 4: Äldreboendet Skytten 

Ett ytterligare äldreboende i Lycksele stad finns på området Skytten och har kapacitet för cirka 

39 boende på två olika avdelningar; Röd och Blå. Ingen av de boende har diagnosticerats som 

dement men har alla omvårdnadsbehov av varierande grad. Personalantalet på äldreboendet är 

dagtid 14 personer, uppdelade på de två avdelningarna och nattetid finns tre stycken personal 

till förfogande i byggnaden. Övrig personal som sjukvårdare eller fotvårdsspecialist visats även 

stundtals i byggnaden.  

Byggnaden består av två plan, uppdelad på olika delar A till G (se Bilaga 4), klassad i 

brandtekniskklass Br3.  Plan 2 består av kontor, förråd, en större samlingslokal, ett storkök samt 

lägenheter i avdelning Blå. Storköket används i skrivande stund inte alls. Avdelning Blå 

fortsätter sedan på plan 1 med sex lägenheter, förråd, tvättstuga samt maskinrum till hiss. På 

plan 1 finns även personalrum, snickeri (som vissa utomstående har tillgång till), pannrum och 

ett antal förråd till lägenheterna samt till boendet.  

Avdelning Röd är belägen på plan 2 i del E, F, G och H runt en innergård (se Bilaga 4) . På 

samma plan i dessa delar finns även rullstolsförråd och dagrum.  
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Metod  

Procedur 

Första steget vid datainsamlingen var att sammanställa ett frågeformulär baserat på det nedan 

förklarade BSV-programmet (se Bilaga 5). Detta frågeformulär användes sedan vid muntliga 

intervjuer med områdescheferna för respektive boende. Vid dessa muntliga intervjuer 

medverkade även brandskyddsombuden på arbetsplatsen. Frågor rörande byggnadsteknik 

ställdes till fastighetsägaren Lybos fastighetsingenjör under muntliga intervjuer. I 

frågeformuläret behandlas även räddningstjänstens insats vid brand, och dessa frågor ställdes 

därför till Räddningstjänsten Lycksele vid muntlig intervju. Denna information var sedan 

underlag för beräkningarna i BSV-programmet.  

Gruppen inventerade även samtliga boende under ett flertal tillfällen för att observera och 

dokumentera det faktiska brandskyddet. Vid eventuella brister dokumenterades dessa genom att 

fotograferas och skriftligen noteras.  

För ytterligare information tog gruppen del av byggnadsinventeringar, handlingsplaner, policy 

och planritningar för respektive boende. Dokument över riktlinjer för brandskydd erhölls från 

Lybo.   
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Databearbetning 

BSV-programmet 

För att på ett likvärdigt sätt kunna bedöma de olika boendena tillämpas riskanalysverktyget 

”Brandskyddsvärdering på Vårdavdelningar” (BSV). BSV-vård är uppbyggt kring 26 stycken 

olika komponenter vilka alla påverkar brandrisken på vårdanläggningar; dessa komponenter är 

tilldelade en viktning vilket påverkar slutresultatet.  Metoden går ut på att analysera och värdera 

säkerheten på vårdavdelningar, dock utgör den inte en garanti för att brandskyddet är 

fullvärdigt utan används för att värdera säkerheten för de olika komponenterna.19  

Vid analys med detta verktyg har boendenas olika avdelningar analyserats var för sig och 

därigenom erhållit ett komponentvärde; ett tal från noll till fem. Detta komponentvärde 

multipliceras sedan med viktningstalet, vilket resulterar i ett komponentsäkerhetstal. När 

komponentsäkerhetsvärdena fastställts för alla 26 komponenter summeras dessa och divideras 

med 1000. Detta slutliga värde kallas ”Brandskyddsindex” (BSI); ett index som ger en 

övergripande blick av brandskyddet på den enskilda avdelningen. 20 

Nedan återges de olika komponenterna som påverkar BSI:  

• Personal	  

• Boende	  

Gradering sker efter en punktlista från mycket stort till mycket litet hjälpbehov: 
o Mycket l itet: De boende behöver bara meddelas att de ska utrymma. Därefter 

klarar de själva att ta sig till säker plats. Flertalet patienter klarar att gå i trappor. 
o Litet: Några boende (2-3) behöver hjälp av personal för att ta sig till säker plats. 

Hjälpen kan bestå i att den boende görs uppmärksammad på 
utrymningsbehovet, igångsättning eller gånghjälp.  

o Normalt: Några boende (2-3) behöver hjälp med att förflytta sig hela vägen till 
säker plats.  

o Stort: Fler än 1/3 av de boende behöver hjälp av en person hela vägen ut eller 
några behöver hjälp av flera personer hela vägen till säker plats.  

o Mycket stort: Fler än 1/3 av de boende behöver hjälp av flera personer hela 
vägen till säker plats.   

 
• Gångavstånd till utrymningsväg	  

                                            
19 Frantzich, 2000 
20 Frantzich, 2000 
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• Brandcellsgräns till bjälklag  

• Brandcellsgräns i vägg. 

• Interna dörrar och väggar	  

• Dörr till utrymningsväg	  

• Automatiskt brandlarm	  

• Utrymningslarm	  

• Sprinkler	  

• Hiss som utrymningsväg	  

• Utrymningsväg	  

• Ytskikt på väggar	  

• Ytskikt på innertak	  

• Ventilationssystem 	  

• Lös inredning	  

Denna komponent graderas från 1-5 efter följande kategorier:  

o Mycket l itet: Inga stoppade möbler eller få möbler i dagrum/lägenheter. Inga 
möbler i korridoren. Lite papper på anslagstavla. Brandimpregnerade madrasser i 
lägenheterna. Dörrar till förrådsutrymmen finns. 

o Litet: Trämöbler i dagrum. Sparsam möblering i lägenheterna. Inga möbler i 
korridoren. Lite papper på anslagstavla. Brandimpregnerade madrasser i 
lägenheter. Dörrar till förrådsutrymmen finns.  

o Normalt: Stoppade möbler (tunn stoppning eller tunna dynor) i dagrum. Få 
möbler i korridoren. Lite papper på anslagstavla. Brandimpregnerade madrasser 
samt sparsam möblering i lägenheterna. Dörrar till förrådsutrymmen finns.  

o Stort: Stoppade möbler i dagrum. Mycket papper på anslagstavla. Möbler i 
korridor. Bostadsmöblering och brandimpregnerade madrasser i lägenheter. 
Dörrar till förrådsutrymmen saknas.  

o Mycket stort: Stoppade möbler i dagrum. Mycket papper på anslagstavlan. 
Möbler i korridoren. Bostadsmöblering i lägenheterna samt att dörrar till 
förrådsutrymmen saknas.  

	  
• Fasta riskkällor	  

• Nödbelysning	  

• Brandgasevakuering	  

• Vägledande markeringar	  

• Brandsläckningsutrustning	  

• Räddningstjänstens insats	  

• Geometrisk utformning	  
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• Våning ovan mark	  

• Drift och underhåll	  

• Larmstyrka på boendet	  
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Resultat 

Resultaten är baserade på svaren som varje verksamhet givit i samband med inventeringarna på 

respektive boende. Frågeformuläret återfinns i Bilaga 5 . Efter varje tabell beskrivs de 

observationer som gjordes på de olika boendena vid inventeringstillfället. Resultatet av BSV-

beräkningarna har tillsist redogjorts i tabellformat. Inget definierat värde på totalt säkerhetsvärde 

finns, men i de flesta fall kan ett godtyckligt värde för tillfredställande brandskydd på 

vårdboenden vara 2,8.21 Detta är det värde som projektgruppen kommer att basera 

jämförelserna på.  

Gruppboendet Maskrosen 

Nedan listas samtliga avdelningar på gruppboendet Maskrosen; avdelning Blå, Grön samt 

korttidsboendet. Avdelningarna Blå och Grön är utformade på liknande sätt och har därför 

erhållit samma komponentresultat. Dessa avdelningar är därför beskrivna i samma kolumn. I 

tabellerna kan utläsas de svar som erhölls vid intervju med områdeschef Gerd Sjöberg samt det 

som framkom ur diskussioner med Räddningstjänsten Lycksele och Lybos fastighetsingenjör 

Patrik Linder.  

Tabell 2: Resultat Maskrosen personal och boende 

 Avdelning Blå/Grön Korttidsboende 
Personal   

• Kunskap/övning Info, ingen kontroll sker Info, ingen kontroll sker 
• Förhållande 

boende/personal (dagtid) 
6/1,5 12/2 

• Minsta bemanning <1 st <1 st 
Boende   

• Antal boende/rum 1-2 st 1-2 st 
• Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort 

 

Gruppboendet Maskrosen utför teoretiska genomgångar cirka en gång per år och praktiska 

övningar sker en gång per år för nyanställda och personal som tidigare inte genomgått 

utbildningen. Uppföljning av denna utbildning finns dock inte dokumenterad.  

Under dagtid är personalen fler än givet antal i Tabell 2, dock minskas antalet under 

eftermiddagen till totalt fem personal på boendet, varför detta värde valts att användas i 

beräkningarna.  

                                            
21 Frantzich, 2000 
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Tabell 3: Resultat Maskrosen byggnad 

 Avdelning Blå/Grön Korttidsboende 
Brandcellgräns i bjälklag   

• Brandtekniskklass på golv och 
tak  

Föreskriven klass Föreskriven klass 

• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 

Brandcellsgräns i vägg   
• Brandteknisk klass på vägg Föreskriven klass Föreskriven klass 
• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 
• Brännbar yttervägg Obrännbar yttervägg Obrännbar yttervägg 

Interna dörrar och väggar   
• Minst E30 mellan lgh och 

korridor 
Ja Ja 

• Minst E30 mellan övr. rum 
och korridor 

Ja Ja 

• E30 upp till bjälklag Ja Ja 
• Stängd dörr till alla rum Nej Nej 
• Kilar för uppställning finns Finns ej Finns ej 

Ytskikt på väggar Klass 2-3 Klass 2-3 
Ytskikt på innertak Klass 2-3 Klass 2-3 
Ventilationssystem   

• System Gemensamt Gemensamt 
• Försvårande åtgärder Finns Finns 

Lös inredning Mycket stor Mycket stor 
Fasta riskkällor   

• Rutin för fasta riskkällor Finns Finns 
• Rökning inomhus Förekommer Förekommer 
• Risk för anlagd brand Finns Finns 

Nödbelysning   
• Strömförsörjning Tänds om ström bryts lokalt Tänds om ström bryts lokalt 
• Kontroll av 

nödbelysningsfunktion 
Flera ggr/år Flera ggr/år 

Geometrisk utformning Enkel korridor, 
riktningsändring 

Enkel korridor, 
riktningsändring 

Våning ovan mark Markplan utanför alla 
ytterväggar 

Markplan utanför alla 
ytterväggar 

Drift och underhåll    
• Interna rapporteringsrutiner Finns Finns 
• Intern brandskyddskontroll Brandskyddsombud finns Brandskyddsombud finns 

 

De boendes egna lägenheter på avdelning Blå och Grön är fullt utrustade med kök. Spisarna i 

dessa kök har utrustats med timer (30 min). 

Snöröjning vintertid ansvarar Lybo för. Vid besök i november 2010 uppmärksammades dock 

att denna var något bristfällig vid vissa nödutgångar (se Bilaga 6). 

Tabell 4: Resultat Maskrosen utrymning 

 Avdelning Blå/Grön Korttidsboende 
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Gångavstånd ti l l  
utrymningsväg 

≥15-30 m ≥15-30 m 

Dörr ti l l  utrymningsväg Brandtekniskt rätt klassad, 
låst 

Brandtekniskt rätt klassad, 
låst 

Automatiskt brandlarm   
• Typ av detektor och 

placering 
Rökdetektorer  Rökdetektorer  

• Kontrollsystem Enbart intern Enbart intern 
• Larmöverföring Direkt, utan larmlagring Direkt, utan larmlagring 

Utrymningslarm   
• Aktivering Automatisk Automatisk 
• Teknisk utrustning Följer SBF:s 

rekommendationer 
Följer SBF:s 
rekommendationer 

• Larm till annan avdelning Ja Ja 
• Typ av 

informationsöverföring 
Rington Rington 

Hiss som utrymningsväg Finns ej Finns ej 
• Hissens funktionssäkerhet  - - 
• Sluss - - 
• Antal personer som kan 

vistas i sluss 
- - 

Utrymningsvägar   
• Primär utrymningsväg Horisontell Horisontell 
• Alternativ utrymningsväg Horisontell Horisontell 
• Utrymningsvägens bredd <120 cm <120 cm 

Vägledande markeringar   
• Typ av markering Ny symbol Ny symbol 
• Belysning av markering Efterlysande Genomlyst 
• Övriga markeringar Finns Finns 

 

Det automatiska brandlarmet är kopplat mellan avdelningarna och därtill finns en 

utrymningsplan inskriven i handlingsplanen. Utrymning görs i första hand till annan avdelning 

och i andra hand ut till det fria. Lybo ansvarar för kontrollen av det automatiska brandlarmet, 

vilken sker årligen. I de boendes egna lägenheter finns enbart rökdetektorer vilka ej är 

kopplade till det automatiska brandlarmet utan till personalens personsökare. Dessa kontrolleras 

av brandombuden på gruppboendet en gång per år. Dessa ombud har utbildats ytterligare av 

extern instans. Gruppboendets automatiska brandlarm direktkopplas till räddningstjänsten och 

boendet har ej möjlighet till larmlagring. Personal kan själva utlösa det automatiska brandlarmet 

via brandlarmsknapp (se Bilaga 1). 

Utrymning på gruppboendet Maskrosen sker i samtliga fall horisontellt, dock är samtliga dörrar 

låsta med kodlås eller kedjelås under hela dygnet. Det finns både gamla utrymningsskyltar med 

text UT eller EXIT samt med nyare symboler på boendet. Dessa markeringar finns som både 
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efterlysande och genomlysta skyltar på boendet. Dörrar ut från avdelningarna markeras dock 

samtliga med ny, efterlysande symbol varför denna typ är angiven i tabell.  

I skrivande stund finns boende med behov av syrgas på en av avdelningarna, varför det finns 

utmärkt varningsskyltar för gasflaskor på avdelningen. Nedskrivna rutiner för hantering av 

gasflaskor vid brand finns dock inte på boendet.  

Tabell 5: Resultat Maskrosen vid brand 

 Avdelning Blå/Grön Korttidsboende 
Sprinkler Finns ej Finns ej 

• Täckningsgrad - - 
• Snabbhet - - 

Brandgasevakuering Finns ej Finns ej 
• Brandgaskontrollsystem - - 
• Kontrollsystem - - 

Brandsläckningsutrustning   
• Släckutrustning Finns i tillräcklig 

omfattning 
Finns i tillräcklig 
omfattning 

• Utbildning Finns ej i tillräcklig 
omfattning 

Finns ej i tillräcklig 
omfattning 

Räddningstjänstens insats   
• Typ av första styrka 2+6 pers 2+6 pers 
• Insatstid 10 min  10 min  
• Tillgänglighet Körbar väg till insatsväg Körbar väg till insatsväg 
• Förberedd insatsplan Saknas men rtj. orienterad Saknas men rtj. orienterad 

Larmstyrka på boende Finns ej Finns ej 
• Insatstid (natt) - - 
• Övning av larmstyrka - - 

 

Vid BSV-beräkning baserad på den fakta som finns tabellerad ovan har värden i Tabell 6 

erhållits, dessa BSV-beräkningar återfinns även i Bilaga 7.  

Tabell 6: BSI Gruppboendet Maskrosen 

 Avdelning Blå och 
Grön 

Korttidsboende 

Delvärde för 
egendomsskydd 

2,56 2,53 

Delvärde för 
personsäkerhet 

2,60 2,58 

Total nivå på säkerhet 2,59 2,57 
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Gruppboendet Ventilen 

Nedan listas resultatet för samtliga avdelningar på gruppboendet Ventilen; avdelning Rosa, 

Gul, Grön samt Blå. Avdelningarna Rosa, Blå och Gul är utformade på liknande sätt samt har 

erhållit samma komponentresultat och är därför beskrivna i samma kolumn. I tabeller nedan 

kan utläsas de svar som erhölls vid intervju med områdeschef Anita Johansson samt det som 

framkom genom diskussioner med Räddningstjänsten Lycksele och Lybos fastighetsingenjör 

Patrik Linder.  

Tabell 7: Resultat Ventilen personal och boende 

 Avdelning Rosa, Blå & 
Gul 

Avdelning Grön 

Personal   
• Kunskap/övning Info, ingen kontroll Info, ingen kontroll 
• Förhållande 

boende/personal 
(dagtid) 

5/3 5/3  

• Minsta bemanning <1 st <1 st 
Boende   

• Antal boende/rum 1-2 st 1-2 st 
• Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort 

 

Gruppboendet Ventilen utbildar personal internt en gång per år, utbildningen utförs teoretiskt. 

Praktisk utbildning ges varje år till nyanställda och personer som ännu inte fått 

brandskyddsutbildningen, dock ges ingen övrig praktisk utbildning. Dokumentation finns ej 

tillgänglig över kunskapskontroll gällande brandskydd och säkerhet.  
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Tabell 8: Resultat Ventilen byggnad 

 Avdelning Rosa, Blå & 
Gul 

Avdelning Grön 

Brandcellgräns i bjälklag   
• Brandtekniskklass på 

golv och tak  
Föreskriven klass Föreskriven klass 

• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 

Brandcellsgräns i vägg   
• Brandteknisk klass på 

vägg 
Föreskriven klass Föreskriven klass 

• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 
• Brännbar yttervägg Obrännbar vägg Obrännbar vägg 

Interna dörrar och väggar   
• Minst E30 mellan lgh 

och korridor 
Ja Ja 

• Minst E30 mellan övr. 
rum och korridor 

Ja Ja 

• E30 upp till bjälklag Ja Ja 
• Stängd dörr till alla rum Nej Nej 
• Kilar för uppställning 

finns 
Nej Nej 

Ytskikt på väggar Klass 2/3 Klass 2/3 
Ytskikt på innertak Klass 2/3 Klass 2/3 
Ventilationssystem   

• System Gemensamt  Gemensamt 
• Försvårande åtgärder Finns Finns 

Lös inredning Mycket stor Mycket stor 
Fasta riskkällor   

• Rutin för fasta riskkällor Ja Ja 
• Rökning inomhus Förekommer Förekommer 
• Risk för anlagd brand Finns Finns 

Nödbelysning   
• Strömförsörjning Tänds om ström bryts lokalt Tänds om ström bryts lokalt 
• Kontroll av 

nödbelysningsfunktion 
Flera ggr/år Flera ggr/år 

Geometriskutformning Enkel korridor, riktningsändring Enkel korridor, riktningsändring 
Våning ovan mark Markplan utanför alla väggar Markplan utanför vissa väggar 
Drift och underhåll    

• Interna 
rapporteringsrutiner 

Finns Finns 

• Intern 
brandskyddskontroll 

Brandskyddsombud finns Brandskyddsombud finns 

 

I handlingsplanen är utrymningsplanen dokumenterad och finns dessutom lättillgänglig på 

samtliga avdelningar. Utrymning görs i första hand till annan avdelning och i andra hand ut i 

det fria. Kedjelås samt kodlås finns på alla dörrar ut till det fria i byggnaden.  
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I de boendes egna lägenheter finns kök att tillgå och kök finns även i avdelningarnas allmänna 

rum. Dessa är alla utrustade med timer; allmänköken är utrustade med 30 minuters timer 

medan lägenheterna endast har 15 minuters timer.  

Tabell 9: Resultat Ventilen utrymning 

 Avdelning Rosa, Blå & 
Gul 

Avdelning Grön 

Gångavstånd ti l l  
utrymningsväg 

≥15-30 m ≥15-30 m  

Dörr ti l l  utrymningsväg Brandtekniskt rätt klass, låst Brandtekniskt rätt klass, låst 
Automatiskt brandlarm   

• Typ av detektor och 
placering 

Rökdetektorer Rökdetektorer 

• Kontrollsystem Intern kontroll Intern kontroll 
• Larmöverföring Direktöverföring till rtj, ej 

larmlagring 
Direktöverföring till rtj, ej 
larmlagring 

Utrymningslarm   
• Aktivering Automatisk  Automatisk  
• Teknisk utrustning Följer SBF:s 

rekommendationer 
Följer SBF:s 
rekommendationer 

• Larm till annan 
avdelning 

Ja Ja 

• Typ av 
informationsöverföring 

Rington Rington 

Hiss som utrymningsväg Finns ej Finns ej 
• Hissens 

funktionssäkerhet  
- - 

• Sluss - - 
• Antal personer som kan 

vistas i sluss 
- - 

Utrymningsvägar   
• Primär utrymningsväg Horisontell Horisontell 
• Alternativ 

utrymningsväg 
Horisontell Horisontell 

• Utrymningsvägens 
bredd 

<120 cm <120 cm 

Vägledande markeringar   
• Typ av markering Gamla Nya  
• Belysning av markering Efterlysande Efterlysande 
• Övriga markeringar Finns Finns 

 

Byggnaden, i vilken gruppboendet har sin verksamhet, är ett souterränghus, vilket medför att 

markplan ej finns utanför alla ytterväggar. Utrymningen från avdelning Grön går därför genom 

en av lägenheterna på avdelningen. Detta medför att samtliga utrymningsvägar sker 

horisontellt. 
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I de boendes egna lägenheter finns rökdetektorer kopplade till personalens personsökare och i 

de allmänna lokalerna finns rökdetektorer kopplade till det automatiska brandlarmet. Vid brand 

i allmänrum larmas samtliga avdelningar och direktkoppling sker till räddningstjänst, 

gruppboendet har dock inte möjlighet till larmlagring. Om brand skulle utbryta i de boendes 

lägenheter kan personal själva utlösa det automatiska brandlarmet med brandlarmknapp (se 

Bilaga 2).  Rökdetektorerna som är placerade i de boendes lägenheter kontrolleras av 

brandskyddsombuden. Detektorerna för det automatiska brandlarmet kontrolleras av Lybo.  

På avdelningarna Rosa, Blå och Gul är majoriteten av utrymningsvägarna markerade med äldre 

tecken varför denna typ är angiven i Tabell 9. På avdelning Grön finns nyare symboler i större 

utsträckning på vilket medfört att markeringstypen angetts som nya. Gemensamt för de 

markerade utrymningsvägarna är att de är efterlysande.  

På Ventilens souterrängplan finns ett soprum där ytterdörren är olåst. Markering av 

utrymningsväg finns där i form av efterlysande skylt. Dock syns denna inte i mörker (se Bilaga 

8), och utrymningsvägen finns ej markerad på planritning (se Bilaga 2).  

Tabell 10: Resultat Ventilen vid brand 

 Avdelning Rosa, 
Blå & Gul 

Avdelning Grön 

Sprinkler Finns ej Finns ej 
• Täckningsgrad - - 
• Snabbhet - - 

Brandgasevakuering Finns ej Finns ej 
• Brandgaskontrollsystem - - 
• Kontrollsystem - - 

Brandsläckningsutrustning   
• Släckutrustning Finns i tillräcklig 

omfattning 
Finns i tillräcklig 
omfattning 

• Utbildning Ej i tillräcklig 
omfattning 

Ej i tillräcklig 
omfattning 

Räddningstjänstens insats   
• Typ av första styrka 2+6 2+6 
• Insatstid 10 min 10 min 
• Tillgänglighet Körbar väg fram till 

insatsväg 
Körbar väg fram till 
insatsväg 

• Förberedd insatsplan Saknas men rtj. 
orienterad 

Saknas men rtj. 
orienterad 

Larmstyrka på boende Finns ej Finns ej 
• Insatstid (natt) - - 
• Övning av larmstyrka - - 

Vid BSV-beräkning baserad på den fakta som finns tabellerad ovan har värden i Tabell 11 

erhållits, dessa BSV-beräkningar återfinns även i Bilaga 9. 
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Tabell 11: BSI Gruppboendet Ventilen 

 Avdelning Rosa, Blå 
och Gul 

Avdelning 
Grön 

Delvärde för 
egendomsskydd 

2,54 2,55 

Delvärde för 
personsäkerhet 

2,57 2,59 

Total nivå på säkerhet 2,56 2,58 
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Äldreboendet Smedsberget 

Nedan listas samtliga avdelningar på äldreboendet Smedsbacken; Grupp 1 och Grupp 2, 

Solbacken, Smedjan samt Grupp 3. Grupp 1 och 2 är utformade på liknande sätt samt har 

erhållit samma komponentresultat och är därför beskrivna i samma kolumn. I tabellerna kan 

utläsas de svar som erhölls vid intervju med områdeschef Kerstin Isaksson samt det som 

framkom ur diskussioner med Räddningstjänsten Lycksele och Lybos fastighetsingenjör Patrik 

Linder.  

Tabell 12: Resultat Smedsberget personal och boende 

 

 

På Smedsbergets äldreboenden utbildas personalen sporadiskt och sommarvikarierna utbildas 
inför varje sommar, den utbildning personalen erhåller är av teoretiskt slag. Målsättningen är att 
samtlig personal ska genomgå en praktisk brandskyddsutbildning vid minst ett tillfälle.  

Tabell 13: Resultat Smedsberget byggnad 

 Grupp 1 & 2  Solbacken Smedjan Grupp 3 
Brandcellgräns i 
bjälklag 

    

• Brandtekniskklass 
på golv och tak  

Föreskriven 
klass 

Föreskriven 
klass 

Föreskriven 
klass 

Föreskriven klass 

• Tätning av 
genomföring 

Hål tätade Hål tätade Hål tätade Hål tätade 

• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 
Brandcellsgräns i 
vägg 

    

• Brandteknisk 
klass på vägg 

Föreskriven 
klass 

Föreskriven 
klass 

Föreskriven 
klass 

Föreskriven klass 

• Tätning av 
genomföring 

Hål tätade Hål tätade Hål tätade Hål tätade 

• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

 Grupp 1 & 
2  

Solbacken Smedjan Grupp 3 

Personal     
• Kunskap/övning Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 
• Förhållande 

boende/personal 
(dagtid) 

10/3 7/5 5/2 10/3 

• Minsta bemanning <1 1 <1 <1 
Boende     

• Antal boende/rum 1-2 1-2 1-2 1-2 
• Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort Mycket stort Mycket stort 



27 

• Brännbar 
yttervägg 

Obrännbar  Obrännbar  Obrännbar  Obrännbar  

Interna dörrar och 
väggar 

    

• Minst E30 mellan 
lgh och korridor 

Ja Ja Nej Ja 

• Minst E30 mellan 
övr. rum och 
korridor 

Ja Ja Nej Ja 

• E30 upp till 
bjälklag 

Ja Ja Nej Ja 

• Stängd dörr till 
alla rum 

Nej Nej Nej Nej 

• Kilar för 
uppställning finns 

Nej Nej Nej Nej 

Ytskikt på väggar Klass 2/3 Klass 2/3 Klass 2/3 Klass 2/3 
Ytskikt på innertak Klass 2/3 Klass 2/3 Klass 2/3 Klass 2/3 
Ventilationssystem     

• System Gemensamt Gemensamt  Gemensamt  Gemensamt  
• Försvårande 

åtgärder 
Finns Finns Finns Finns 

Lös inredning Mycket stor Mycket stor Mycket stor Mycket stor 
Fasta riskkällor     

• Rutin för fasta 
riskkällor 

Finns Finns Finns Finns 

• Rökning 
inomhus 

Förekommer Förekommer  Förekommer  Förekommer  

• Risk för anlagd 
brand 

Finns Finns Finns Finns 

Nödbelysning Nödbelysning 
saknas 

Nödbelysning 
saknas 

Nödbelysning 
saknas 

Nödbelysning 
saknas 

• Strömförsörjning - - - - 
• Kontroll av 

nödbelysnings- 
funktion 

- - - - 

Geometriskutformni
ng 

Enkel korridor, 
riktningsändr. 

Horisontell 
riktningsändr. 

Rak enkel 
korridor 

Enkel korridor, 
riktningsändr. 

Våning ovan mark Markplan 
utanför vissa 
ytterväggar 

Belägen på 2:a 
våningen 

Markplan 
utanför alla 
ytterväggar 

Belägen på 2:a 
våningen 

Drift och underhåll      
• Interna 

rapporteringsrutin
er 

Finns Finns Finns Finns 

• Intern 
brandskydds- 
kontroll 

Brandskydds- 
ombud finns 

Brandskydds-
ombud finns 

Brandskydds-
ombud finns 

Brandskydds- 
ombud finns 
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I Tabell 13 kan utläsas att avdelningen Smedjan inte har väggar med brandtekniskklass E30 

mellan de boendes lägenheter eller mellan lägenheterna och korridoren. Smedjan, inklusive 

lägenheterna, allmänrummet, toalett samt duschrum, är en och samma brandcell. Lägenheterna 

på denna avdelning har dock alla rökdetektorer kopplade till personalens personsökare, precis 

som övriga lägenheter på boendet. 

Tabell 14 Resultat Smedsberget utrymning 

 Grupp 1 & 2  Solbacken Smedjan Grupp 3 

Gångavstånd ti l l  
utrymningsväg 

≥15-30 m Ingen horisontell 
utrymning 

≥15-30 Ingen horisontell 
utrymning 

Dörr ti l l  utrymningsväg Brandtekniskt rätt 
klass, låst 

Brandtekniskt rätt 
klass, låst 

Brandtekniskt rätt 
klass, låst 

Brandtekniskt rätt 
klass, låst 

Automatiskt brandlarm     
• Typ av detektor och 

placering 
Rökdetektorer  Rökdetektorer Rökdetektor  Rökdetektorer 

• Kontrollsystem Intern kontroll Intern kontroll Intern kontroll Intern kontroll 
• Larmöverföring Direktöverföring 

till rtj. ej 
larmlagring 

Direktöverföring 
till rtj, ej 
larmlagring 

Direktöverföring 
till rtj, ej 
larmlagring 

Direktöverföring 
till rtj, utan 
larmlagring 

Utrymningslarm     
• Aktivering Automatisk Automatisk  Automatisk  Automatisk  
• Teknisk utrustning Följer SBF Följer SBF Följer SBF Följer SBF 
• Larm till annan avdelning Ja Ja Ja Ja 

• Typ av 
informationsöverföring 

Rington Rington Rington Rington 

Hiss som utrymningsväg Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 
• Hissens funktionssäkerhet  - - - - 

• Sluss - - - - 
• Antal personer som kan 

vistas i sluss 
- - - - 

Utrymningsvägar     
• Primär utrymningsväg Horisontell 

utrymningsväg 
Via trappa Horisontell Via trappa 

• Alternativ utrymningsväg Horisontell 
utrymningsväg 

Via trapp Horisontell Via trapp 

• Utrymningsvägens bredd <120 cm <120 cm <120 cm <120 cm 

Vägledande markeringar     
• Typ av markering Ny symbol Ny symbol Ny symbol Ny symbol 
• Belysning av markering Efterlysande Efterlysande Efterlysande Efterlysande 
• Övriga markeringar Finns Finns Finns Finns 
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Samtliga lägenheter är utrustade med rökdetektorer kopplade till personalens personsökare och 

dessa kontrolleras av boendets brandskyddsombud. Det automatiska brandlarmet är kopplat 

mellan avdelningarna och kontrolleras årligen av Lybo. Rökdetektorerna till det automatiska 

brandlarmet är placerade i korridorer, allmänrum samt även över undertak. Möjlighet till 

manuell utlösning av brandlarmet finns på plan ett via brandlarmsknapp utanför avdelning 

Smedjan (se Bilaga 3).  

Utrymning görs i första hand till annan avdelning och i andra hand ut i det fria. Från plan ett 

och plan två är utrymning möjlig i horisontalled, medan utrymning från Grupp tre och 

Solbacken måste ske via trappa ut i det fria. Från plan tre finns fyra olika trappor: två trapphus 

som sträcker sig mellan alla våningar och en spiraltrappa på vardera avdelningen som går från 

plan två till vindsplan (se Bilaga 10). Utrymningsvägarna på avdelningarna har markerats med 

skyltar av typen efterlysande med nya symboler på väggar och dörrar till det fria. Spiraltappa får 

dock inte användas som utrymningsväg i byggnad med denna typ av verksamhet22  

På avdelningen Solbacken är samtliga dörrar låsta med kodlås och två dörrar markerade för 

utrymning är draperade med tygstycken (se Bilaga 11). I trapphuset som nämnts innan finns 

tavlor uppsatta på väggar, och möbler förvarade på plan ett (se Bilaga 12).  Viss förvaring sker 

även vid den ena spiraltrappans fot (se Bilaga 10). Solbacken har även en dagverksamhet vilken 

kan nyttjas av maximalt åtta utomstående äldre.  

                                            
22 Boverket (2006), ”Utrymningsdimensionering” sid. 22 
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Tabell 15: Resultat Smedsberget vid brand 

 Grupp 1 & 2  Solbacken Smedjan Grupp 3 

Sprinkler Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

• Täckningsgrad - - - - 

• Snabbhet - - - - 

Brandgasevakuering Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

• Brandgaskontrollsystem - - - - 

• Kontrollsystem - - - - 

Brandsläckningsutrustning     

• Släckutrustning Finns i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns i 
tillräcklig 
omfattning 

• Utbildning Finns ej i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns ej i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns ej i 
tillräcklig 
omfattning 

Finns ej i 
tillräcklig 
omfattning 

Räddningstjänstens insats     

• Typ av första styrka 2+6 2+6 2+6 2+6 

• Insatstid 10 min  10 min 10 min 10 min 

• Tillgänglighet Körbar väg 
fram till 
insatsväg 

Körbar väg 
fram till 
insatsväg 

Körbar väg 
fram till 
insatsväg 

Körbar väg 
fram till 
insatsväg 

• Förberedd insatsplan Saknas men rtj. 
orienterad 

Saknas men rtj. 
orienterad 

Saknas men rtj. 
orienterad 

Saknas med rtj. 
orienterad  

Larmstyrka på boende Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

• Insatstid (natt) - - - - 

• Övning av larmstyrka - - - - 

 

Vid BSV-beräkning, baserad på den fakta som finns tabellerad ovan, har värden i Tabell 16 

erhållits. Dessa BSV-beräkningar återfinns även i Bilaga 13. 
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Tabell 16: BSI Gruppboendet Smedsberget 

 Grupp 1 och 
Grupp 2 

Solbacken Smedjan Grupp 
3 

Delvärde för 
egendomsskydd 

2,45 2,52 2,29 2,39 

Delvärde för 
personsäkerhet 

2,48 2,25 2,40 2,15 

Total nivå på säkerhet 2,47 2,31 2,37 2,20 
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Äldreboendet Skytten 

Nedan listas samtliga avdelningar på äldreboendet Skytten; avdelning Blå och avdelning Röd. I 

tabellen kan utläsas de svar som erhölls vid intervjuer med områdeschef Marie-Lousie 

Johansson samt det som framkom ur diskussioner med Räddningstjänsten Lycksele och Lybos 

fastighetsingenjör Patrik Linder.  

Tabell 17: Resultat Skytten personal och boende 

 Avdelning Blå Avdelning Röd 
Personal   

• Kunskap/övning Info, ingen kontroll Info, ingen kontroll 
• Förhållande 

boende/personal 
(dagtid) 

20/7 20/7 

• Minsta bemanning 1-2 st 1-2 st 
Boende   

• Antal boende/rum 1-2 st 1-2 st 
• Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort 

 

På Skyttens äldreboende utbildas personalen teoretiskt årligen, dock sker ingen 

kunskapskontroll på detta. Under samverkansmöten sker en genomgång av handlings- och 

utrymningsplan. En praktisk utbildning ges årligen till dem som inte tidigare deltagit i en sådan 

samt för nyanställda. 
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Tabell 18: Resultat Skytten byggnad 

 Avdelning Blå Avdelning Röd 
Brandcellgräns i bjälklag   

• Brandtekniskklass på golv 
och tak  

Föreskriven klass Föreskriven klass 

• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 

Brandcellsgräns i vägg   
• Brandteknisk klass på 

vägg 
Föreskriven klass Föreskriven klass 

• Tätning av genomföring Hål tätade Hål tätade 
• Tätningsrutiner Finns ej Finns ej 
• Brännbar yttervägg Obrännbar Obrännbar 

Interna dörrar och väggar   
• Minst E30 mellan lgh och 

korridor 
Ja Ja 

• Minst E30 mellan övr. 
rum och korridor 

Ja Ja 

• E30 upp till bjälklag Ja Ja 
• Stängd dörr till alla rum Nej Nej 
• Kilar för uppställning 

finns 
Nej Nej 

Ytskikt på väggar Klass 2/3 Klass 2/3 
Ytskikt på innertak Klass 2/3 Klass 2/3 
Ventilationssystem   

• System Gemensamt  Gemensamt 
• Försvårande åtgärder Finns Finns 

Lös inredning Mycket stor Mycket stor 
Fasta riskkällor   

• Rutin för fasta riskkällor Finns ej Finns ej 
• Rökning inomhus Förekommer ej Förekommer ej  
• Risk för anlagd brand Finns Finns 

Nödbelysning   
• Strömförsörjning Tänds om ström bryts lokalt Tänds om ström bryts lokalt 
• Kontroll av 

nödbelysningsfunktion 
Flera ggr/år Flera ggr/år 

Geometriskutformning Enkel korridor, 
riktningsändring 

Enkel korridor, 
riktningsändring 

Våning ovan mark Markplan utanför vissa 
ytterväggar 

Markplan utanför alla väggar 

Drift och underhåll    
• Interna 

rapporteringsrutiner 
Finns Finns 

• Intern 
brandskyddskontroll 

Brandskyddsombud finns Brandskyddsombud finns 
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Samlingslokalen vid entrén på äldreboendet Skytten är utformad som en ljusgård och rökluckor 

finns installerade för brandgasevakuering. Dessa kontrolleras årligen av fastighetsägaren Lybo.  

På plan ett finns ett snickeri för utomstående att bruka(se Bilaga 4) samt att det på samma plan 

finns en branddörr till förrådsutrymmen som i skrivande stund frekvent ställs upp med kil.   

Lägenheterna på äldreboendet Skytten är alla försedda med kök. Spisarna i dessa kök är 

utrustade med timer (240 min). 

Tabell 19: Resultat Skytten utrymning 

 Avdelning Blå Avdelning Röd 
Gångavstånd ti l l  
utrymningsväg 

≥15-30 m ≥15-30 m 

Dörr ti l l  utrymningsväg Brandtekniskt rätt klass, låst Brandtekniskt rätt klass, låst 
Automatiskt brandlarm   

• Typ av detektor och 
placering 

Rökdetektorer Rökdetektorer 

• Kontrollsystem Intern kontroll Intern kontroll 
• Larmöverföring Direktöverföring till rtj, ej 

larmlagring 
Direktöverföring till rtj, ej 
larmlagring 

Utrymningslarm   
• Aktivering Automatisk  Automatisk  
• Teknisk utrustning Följer SBF:s rekommendationer Följer SBF:s rekommendationer 
• Larm till annan 

avdelning 
Ja Ja 

• Typ av 
informationsöverföring 

Rington Rington 

Hiss som utrymningsväg Finns ej Finns ej 
• Hissens 

funktionssäkerhet  
- - 

• Sluss - - 
• Antal personer som kan 

vistas i sluss 
- - 

Utrymningsvägar   
• Primär utrymningsväg Horisontell Horisontell 
• Alternativ 

utrymningsväg 
Utrymning via trappa Horisontell 

• Utrymningsvägens 
bredd 

<120 cm <120 cm 

Vägledande markeringar   
• Typ av markering Nya symboler Otillräckligt skyltat 
• Belysning av markering Självlysande - 
• Övriga markeringar Finns Finns 

 

Det automatiska brandlarmet är kopplat till rökdetektorer i allmänutrymmen och manuell 

utlösning av brandlarm kan ske via brandlarmsknapp. Kontroll av detta system utförs årligen av 

Lybo. I lägenheterna finns rökdetektorer vilka är anslutna till personalens personsökare. 
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Kontroll av dessa detektorer har tidigare utförts av vaktmästare dock har ansvaret för denna 

kontroll överförts till brandskyddsombuden vilket ännu ej implementerats.  

Utrymning från avdelning Röd kan ske horisontellt vid både primär och sekundär utrymning, 

medan Blå avdelning utrymmer sekundärt via trapphus. Detta trapphus är inte avskilt med 

branddörrar eller dylikt utan har endast en grind, i trä, som avskiljare. Markering av 

utrymningsvägar sker mestadels med nya, efterlysande samt genomlysta symboler. Vissa av dessa 

genomlysta skyltar fungerar dock inte i skrivande stund och markering saknas i några 

korridorer samt ovanför vissa utrymningsdörrar (se Bilaga 14).  

Vid besök i november 2010 uppmärksammades det att vid en av utrymningsvägarna placerats 

stora sopkärl. Dessa blockerade både delvis utrymningsvägen samt en brandpost (se Bilaga 15).   

Tabell 20: Resultat Skytten vid brand 

 Avdelning Blå Avdelning Röd 
Sprinkler Finns ej Finns ej 

• Täckningsgrad - - 
• Snabbhet - - 

Brandgasevakuering Finns ej Finns ej 
• Brandgaskontrollsystem - - 
• Kontrollsystem - - 

Brandsläckningsutrustning   
• Släckutrustning Finns i tillräcklig omfattning Finns i tillräcklig omfattning 
• Utbildning Finns ej i tillräcklig 

omfattning 
Finns ej i tillräcklig 
omfattning 

Räddningstjänstens insats   
• Typ av första styrka 2+6 2+6 
• Insatstid 10 min 10 min 
• Tillgänglighet Körbar väg fram till insatsväg Körbar väg fram till 

insatsväg 
• Förberedd insatsplan Saknas men rtj. orienterad Saknas men rtj. orienterad 

Larmstyrka på boende Finns ej Finns ej 
• Insatstid (natt) - - 
• Övning av larmstyrka - - 

 

Vid BSV-beräkning baserad på den fakta som finns tabellerad ovan har värden i Tabell 21 

erhållits, dessa BSV-beräkningar återfinns även i Bilaga 16.   

 

Tabell 21: BSI Äldreboendet Skytten 

 Avdelning Blå Avdelning Röd 
Delvärde på 2,60 2,58 
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egendomsskydd 
Delvärde på 
personsäkerhet 

2,59 2,58 

Total nivå på säkerhet 2,59 2,58 
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Diskussion 

För att utvärdera de värden som BSV-beräkningarna visade samt projektgruppens vidare 

observationer har alla boenden nedan diskuterats var för sig.  

Gruppboendet Maskrosen 

Byggnaden, i vilken gruppboendet Maskrosen för sin verksamhet, är väl utformad för att främja 

en snabb utrymning. Samtliga av de boendes lägenheter är belägna på markplan och varje 

avdelning är avskiljd med självstängande branddörr. I gruppboendets handlingsplan finns tydliga 

direktiv hur personal ska agera i händelse av brand. Information om denna samt om övrigt 

brandskydd hålls cirka en gång per år för hela personalen. Även sommarvikarier får denna 

informativa utbildning. Praktisk utbildning sker en gång per år, men endast för nyanställd 

personal samt de som inte tidigare genomgått en sådan utbildning. Att personalen får en 

teoretisk utbildning är positivt, önskvärt vore dock att innehållet i denna struktureras upp och 

ges mer kontinuerligt. Dokumentation över när dessa informationstillfällen ges och vad de 

innehåller bör föras. Att enbart erhålla praktisk utbildning en gång under personalens 

anställningstid anser projektgruppen inte vara tillräckligt. För att personal ska kunna tillämpa 

den praktiska kunskap de erhållit, särskilt under stressade situationer, måste utbildningen ske 

mer frekvent. Utbildningen bör minst innehålla övningar med släckverktyg så som brandfilt 

och brandsläckare. Släckmedel finns i tillräcklig omfattning på boendet men för att dessa ska 

kunna fylla sin funktion måste personal vara väl förtrogen med verktygen.  

Rutiner för fasta riskkällor finns dock borde dessa finnas väl dokumenterade och lättillgängliga 

för personalen.  Bristande rutiner kring hantering av syrgastuber är något som uppmärksammats 

vid projektgruppens besök på gruppboendet.  Dessa bör klargöras och dokumenteras samt att 

information om hantering måste spridas bland personalen. Överlag bör rutiner ständigt hållas 

uppdaterade för att nya riskkällor ska kunna uppdagas och minimeras.  

Programmet BSV-vård som använts har visat på var säkerhetsarbetet brister på samtliga 

avdelningar. De komponenter som visade sig otillräckliga var: personal, dörr till 

utrymningsväg, lös inredning och fasta riskkällor. Av dessa komponenter så är det ”personal” 

som har högst komponentvikt och ger alltså mest utslag på det totala säkerhetsvärdet. 

Problematiken med denna komponent är att personalen endast erhåller teoretisk information 

om brandskydd samt att ingen kunskapskontroll av denna information sker. Även den låga 
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bemanningen nattetid inverkar på komponentvärdet. ”Dörr till utrymningsväg” har inte 

samma viktningstal, och påverkar därför inte i lika stor utsträckning det totala värdet så som 

personalen gör, men är ändå en viktig faktor. Dörrar mellan avdelningarna är korrekt utförda 

med automatisk stängning vid brand. Dörrarna till lägenheterna är dock inte utrustade med 

samma tekniska funktion och bidrar därför till det lägre värdet. Bostadsmöblering i lägenheter 

samt ett antal stoppade möbler i allmänrum och korridor ger upphov till ett lågt värde i 

komponenten ”lös inredning”. På grund av att rökning kan förekomma i byggnaden så blir 

komponentvärdet för fasta riskkällor låg.  

Ytskiktet på innertaket är i korrekt skick för fastighetens brandtekniska byggnadsklass men då 

detta är den lägsta byggnadsklassen ger detta upphov till ett lågt värde. Då renovering av 

boendet sker nästa gång skulle alternativ så som ytskikt klass 1 kunna tas i beaktning för att göra 

boendet säkrare. Detta kan dock inte krävas i nuläget då ytskiktet är korrekt utfört i förhållande 

till byggnadens byggnadstekniska klass.  

Total nivå på säkerheten uppkommer till 2,59 för avdelning Blå och Grön samt 2,57 för 

korttidsboendet. Detta menar projektgruppen inte är nog för att gruppboendet Maskrosen ska 

anses ha ett fullgott brandskydd. Enkla åtgärder för att uppnå ett godtagbart brandskydd kan 

vara: att öka personalantalet (bör vara mindre än tre boende per personal), att införa utbildning 

innehållande praktiska övningar mer frekvent samt att räddningstjänsten i samarbete med Lybo 

upprättar en insatsplan över objektet. Projektgruppen vill dock poängtera att endast för att 

dessa parametrar åtgärdas erhålls automatisk inte ett fullgott brandskydd. Fortsatt kontinuerligt 

arbete för att verka för en brandsäker organisation är nödvändigt. Andra åtgärder som 

projektgruppen vill att boendet och Lybo ska överväga är att installera sprinklersystem, 

uppdatera utrymningsmarkering, installera automatiska dörrstängare på lägenhetsdörrarna samt 

brandimpregnerade sängkläder/madrasser. Självslocknande cigaretter skulle kunna vara ett 

alternativ för de boende som röker inomhus.  
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Gruppboendet Ventilen 

Fastigheten, där gruppboendet Ventilen håller sin verksamhet, är ett souterränghus vilket 

innebär att markplan ej finns utanför alla de boendes lägenheter. På avdelning Grön går därför 

utrymningsvägen genom en av de boendes lägenheter. Detta innebär att trots att alla lägenheter 

ej är belägna på markplan kan horisontell utrymning göras från samtliga avdelningar vilket är 

positivt. Handlingsplanen för gruppboendet innehåller direktiv om agerande i händelse av 

brand och finns väl tillgänglig på samtliga avdelningar, dock kan direktiven klargöras 

ytterligare. Teoretisk information går ut varje år för vikarier likväl som ordinarie personal dock 

får endast viss personal genomgå en praktisk utbildning (nyanställda samt personal som ej 

tidigare deltagit). Detta är en nackdel då kontinuitet i utbildning är något som främjar en god 

säkerhetskultur på arbetsplatsen. I händelse av brand måste insats, även från personalens sida, 

påbörjas snarast och för att detta ska vara möjligt krävs övning. Övningen bör minst innefatta 

hantering av släckverktyg så som brandfilt samt brandsläckare.  All utbildning som sker bör 

dokumenteras; när, var och hur den utförts. Kunskapskontroller bör även ske efter 

utbildningstillfället.  

Brandsläckningsutrustning finns i tillräcklig omfattning på boendet dock är det önskvärt att 

inomhusbrandposterna kompletteras med handbrandsläckare på samtliga avdelningar. Ännu ett 

alternativ är att personal utbildas på dessa inomhusbrandposter för att känna trygghet i 

användandet av detta släckverktyg.  

Rutiner för fasta riskkällor finns, men dessa bör dokumenteras och finnas tillgänglig för 

personal. Det är även viktigt att denna dokumentation uppdateras frekvent för att bibehålla 

goda rutiner.  

Programmet BSV-vård har visat på ett antal bristande komponenter i brandsäkerheten: 

personal, dörr till utrymningsväg, lös inredning, fasta riskkällor samt vägledande markeringar 

(dock ej på avdelning Grön). Av dessa komponenter så är det ”personal” som har högst 

komponentvikt och ger alltså mest utslag på det totala säkerhetsvärdet. Problemet med denna 

komponent är att personalen endast erhåller teoretisk information om brandskydd och att 

ingen kunskapskontroll av denna information sker. Även den låga bemanningen nattetid 

inverkar på komponentvärdet. ”Dörr till utrymningsväg” har inte samma viktningstal och 

påverkar därför inte i lika stor utsträckning det totala värdet så som personalen gör men är ändå 

en viktig faktor. Dörrar mellan avdelningarna är korrekt utförda med automatisk stängning vid 
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brand. Dörrarna till lägenheterna är dock inte utrustade med samma tekniska funktion och 

bidrar därför till det lägre värdet. Bostadsmöblering i lägenheter samt ett antal stoppade möbler 

i allmänrum och korridor ger upphov till ett lågt värde i komponenten ”lös inredning”. På 

grund av att inga rutiner finns för riskkällor blir komponentvärdet för ”fasta riskkällor” låg. 

Den vägledande markeringen erhöll låga värden på avdelningarna Rosa, Gul och Blå; detta på 

grund av att marparten av markeringarna består av text så som UT och EXIT samt att dessa är 

efterlysande.  

Ytskiktet på innertaket är i korrekt skick för fastighetens brandtekniska byggnadsklass men då 

detta är den lägsta byggnadsklassen ger detta upphov till ett lågt värde. Då renovering av 

boendet sker nästa gång skulle alternativ så som ytskikt klass 1 kunna tas i beaktning för att göra 

boendet säkrare. Detta kan dock inte krävas i nuläget då ytskiktet är korrekt utfört i förhållande 

till byggnadens byggnadstekniska klass.  

BSI-värdet på avdelningarna Rosa, Blå och Gul beräknades till 2,56 och avdelning Grön erhöll 

värdet 2,58. Projektgruppen anser inte detta vara värden för ett fullgott brandskydd. Enkla 

medel för att förbättra brandskyddet kan vara att: utbilda personalen mer frekvent med 

praktiska övningar, inför nyare vägledande markeringar på avdelningarna Rosa, Blå och Gul 

samt att räddningstjänst i samarbete med Lybo upprättar insatsplan för objektet. Detta ger inte 

avdelningarna ett fullgott brandskydd, men förbättrar brandsäkerheten avsevärt. Andra faktorer 

som boendet och Lybo kan överväga är att installera sprinklersystem, automatisk dörrstängning 

till lägenheterna samt införa brandimpregnerade madrasser och sängkläder. För att förbättra 

säkerheten med avseende på cigarettrökning inomhus kan självslocknande cigaretter 

rekommenderas.  
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Äldreboendet Smedsberget 

På äldreboendet Smedsberget kan horisontell utrymning ske på två våningar då huset är byggt 

som ett souterränghus vilket är positivt. Dock måste utrymning från de två avdelningarna på 

tredje våningen ske via trapphus, eller alternativt via spiraltrappa. Detta innebär stora problem 

vid en eventuell utrymning då majoriteten (nästintill alla) av de boende ej har den fysiska 

förmågan som krävs för att gå i trappor. Spiraltrappan som i nuläget är markerad som 

utrymningsväg är inte godtagbar som utrymningsväg och då denna inte är godtagbar är 

avståndet till nästa utrymningsväg i längsta laget. Om man dock bortser från spiraltrapporna är 

byggnadens utrymningsvägar utformade på ett godtagbart sätt enligt den gällande klassningen 

på huset, dock blir utrymningsavståndet något långt. För de boendes säkerhet anser 

projektgruppen att det borde införas brandförebyggande åtgärder så som sprinklersystem eller 

dylikt då omfattande utrymning ur huset är svår, för att inte säga omöjlig, från våning 3. 

För att förbättra utrymningsmöjligheterna ytterligare och förhindra brandspridning föreslår 

gruppen även att kommunen bör begära att värdera husets byggnadstekniska klass på nytt. Ett 

särskilt boende med denna byggnads struktur bör enligt gruppens mening klassas som Br1 (i 

rådande lagar och regler). En handlingsplan bör framtas för hur byggnaden på lång sikt ska 

kunna transformeras från en Br2 byggnad med ytskiktsklass 2/3 till en Br1 byggnad med 

betydande mycket bättre klass på väggar och innertak. Allt detta för att säkerställa de boendes 

personsäkerhet.   

Kontinuerlig information och övning ges inte för personal på Smedsbergets äldreboende. En 

praktisk utbildning ges för dem som inte tidigare genomgått en liknande och till nyanställda 

med inte i större utsträckning. Detta är en stor nackdel om en brand skulle utbryta då 

personalen inte är förtrogna med brandsläckningsverktygen som ändå finns i tillräcklig 

omfattning på samtliga avdelningar. Praktisk övning och teoretisk information är en kritisk 

faktor när det gäller en snabb första insats av personalen och därför är det önskvärt att detta ska 

ske mer frekvent. 

Rutiner för fasta riskkällor finns och bör kontinuerligt uppdateras för att fylla sin funktion. 

Mycket positivt är att boendet själva har tagit initiativ till att köpa in brandimpregnerade 

sängkläder till boende som sängröker. Detta förlänger handlingstiden väsentligt om en brand 

skulle utbryta. Dock syns inte detta i nedanstående BSV-beräkningar då man endast tar hänsyn 

till om rökning kan förekomma i lägenheter eller ej.  
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Programmet BSV-vård har visat på brister i äldreboendet Smedsbergets brandsäkerhet. De 

parametrar som syns tydligast är: personal, dörr till utrymningsväg, gångavstånd till 

utrymningsväg, fasta riskkällor, utrymningsvägar, lös inredning samt nödbelysning. ”Personal” 

har fått ett lägre värde då kontinuerlig utbildning helt saknas samt att personalantalet nattetid är 

relativt litet. Dörrarna mellan avdelningarna stängs automatiskt vid brand; det gör dock inte de 

boendes lägenhetsdörrar varför värdet på denna komponent blir lågt. Vanlig bostadsmöblering i 

de boendes lägenheter samt stoppade möbler i korridorer och allmänrum bidrar till det låga 

värdet i komponenten ”lös inredning”. Vid en kontroll av nödbelysningen gjord av Lybo 

under november 2010 fanns det att nödbelysningen inte fungerade. Detta medför att värdet på 

”nödbelysning” blir noll. Detta är en parameter som bör åtgärdas snarast. Parametern 

”gångavstånd” och ”utrymningsvägar” gäller grupp 3 samt avdelning Solbacken där horisontell 

utrymning inte är möjlig. Dessa komponenter har relativt låga viktningstal men blir mycket 

kritiska om brand skulle utbryta. Att komponenten ”fasta riskkällor” blir låg är på grund av att 

rökning kan förkomma på avdelningarna.  

BSI-värdet för de olika avdelningarna uppkommer till 2,47 för Grupp 1 och Grupp 2, 2,31 för 

Solbacken, 2,37 för Smedjan samt 2,20 för Grupp 3. Ingen av dessa avdelningar uppfyller 

därmed kraven för ett fullgott brandskydd. För att förbättra säkerheten på boendet kan ett antal 

parametrar förbättras bland annat bör personalen kontinuerligt utbildas både praktiskt och 

teoretiskt. Det bör även utföras kunskapskontroll på utbildningarna som personalen genomgår. 

Nödbelysningen måste kontrolleras och åtgärdas omgående.  
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Äldreboendet Skytten 

Byggnaden där äldreboendet Skytten håller sin verksamhet består av två våningar varav den 

lägre av de två är belägen på souterrängplan. På souterrängplan återfinns delar av avdelning Blå. 

I händelse av brand kan de boende på plan ett utföra horisontell utrymning vilket är 

fördelaktigt. De boende på souterrängplan har dock endast en utrymningsväg i horisontell 

riktning och i resterande utrymningsvägar måste trapphus användas, vilket är varför utrymning 

av dessa boende kan bidra till försvårande omständigheter. 

Den handlingsplan som äldreboendet använder sig av är välutformad och tydliga direktiv finns 

angående hur personal ska agera vid brand. Fördelaktigt vore att denna fanns utplacerad på 

strategiskt valda ställen, detta så att personal kontinuerligt kan uppdatera sin kunskap om hur de 

ska agera vid brandfara. Äldreboendet Skytten utför teoretisk utbildning för personalen flera 

gånger per år, praktisk utbildning ges årligen då till nyanställda samt personal som ej tidigare 

genomgått kursen. Att enbart erhålla praktisk utbildning en gång under sin verksamma tid på 

äldreboendet anser projektgruppen vara otillräckligt då kunskap om hantering av släckverktyg 

väsentligt kan påverka utgången vid brand. All utbildning som sker på och utanför arbetsplatsen 

bör dokumenteras för att en översikt ska kunna ges angående vilken sorts utbildning som givits 

samt vilka som deltagit på utbildningstillfällena. Kunskapskontroll bör ske kontinuerligt för 

samtliga anställda. En praktisk utbildning bör minst innehålla övningar med handbrandsläckare 

och brandfilt. 

De sopkärl projektgruppen fann blockerade en brandpost samt en utrymningsväg från 

avdelning Blå bör flyttas för att åtkomst av brandpost samt utrymning ska kunna ske. För att 

förbättra säkerhetsarbetet bör personal föra tillbudsrapportering och åtgärda fel vid liknande 

incidenter. 

Programmet BSV-vård har visat på ett antal bristande komponenter i brandsäkerheten; 

brandcellsgräns i vägg (avdelning Blå), dörr till utrymningsväg, lös inredning, fasta riskkällor 

och vägledande markeringar (avdelning Röd). Dörrar mellan avdelningarna är korrekt utförda 

med automatisk stängning vid brand. Dörrarna till lägenheterna är dock inte utrustade med 

samma tekniska funktion och bidrar därför till det lägre värdet denna komponent tilldelas. 

Fastkilning av de dörrar vilka stängs automatiskt vid brand bör ej ske, varför projektgruppen 

snarast råder äldreboendet att sluta med detta felaktiga säkerhetsbeteende. Vanlig 

bostadsmöblering i de boendes lägenheter samt stoppade möbler i korridorer och allmänrum 
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bidrar till det låga värdet i komponenten ”lös inredning”. Komponenten för ”fasta riskkällor” 

visar på ett lågt värde då inga rutiner finns för dessa. Detta är komponent med relativt högt 

viktningsvärde och är något alla äldre- och gruppboenden borde sträva efter att förbättra. 

Genom att analysera de fasta risker som kan komma att finnas på arbetsplatsen, dokumentera 

dessa samt ordna rutiner kring riskkällorna kan denna parameter väsentligt förbättras. Vad gäller 

”vägledande markeringar” håller avdelning Blå ett gott komponentvärde men vad gäller 

avdelning Röd så är denna ej tillräckligt skyltat och på flertalet ställen saknas utrymningsskyltar.  

BSI-värdet på avdelning Blå är 2,59 och på avdelning Röd 2,58 vilket innebär att ingen av 

avdelningarna har ett fullgott brandskydd. För att förbättra brandsäkerheten på boendet bör 

personal erhålla kontinuerlig utbildning både teoretisk och praktisk, kunskapskontroll över 

given utbildning bör även ske. Räddningstjänsten i samarbete med Lybo bör ta fram korrekta 

insatsplaner för objektet. Avdelning Röd måste se över och åtgärda de brister i vägledande 

markering som uppmärksammats. Detta ger inte avdelningarna ett fullgott brandskydd, men 

förbättrar brandsäkerheten avsevärt. Vidare åtgärder kan vara att installera sprinkler, automatisk 

dörrstängning på lägenhetsdörrar samt brandimpregnerade madrasser och sängkläder. 

Felkällor 

Programmet BSV-vård som använts i denna rapport är en metod som projektgruppen anser 

vara tillförlitlig. Metoden beskriver en stor bredd olika komponenter att beakta vid 

brandskyddsanalys. Viktningstalen är bestämda av en referensgrupp innehållande kvalificerade 

personer och projektgruppen samtycker med dessa tal. Problemet med programmet är dock att 

inget entydigt BSI-värde erhålls. Värdet 2,8 är en godtycklig storhet som ska ses som 

vägledande snarare än som något absolut. 

Gruppen har förlitat sig på att de svar som erhållits vid intervjuer är korrekta. Vid inventering 

av boendena har gruppen ej kunnat undersöka att brandcellsgränser, ytskikt och dylikt stämmer 

överens med fastighetsingenjören Patrik Linders svar. På samma sätt har gruppen inte kunnat 

kontrollera exempelvis personalstyrka och utbildning, utan har tvingats förlita sig på 

områdeschefernas svar vid intervjuer. Detta är den väsentligaste felkällan i rapporten. 
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Slutsats 

Samtliga boenden bör arbeta aktivt för att nå ett tillfredsställande brandskydd. För att förbättra 

det nuvarande brandskyddet bör de åtgärder vilka beskrivits i diskussionen utföras. I sin korthet 

innebär detta att samtliga boenden ska åtgärda följande: 

• All personal bör utbildas årligen om brandskydd och handlingsplan på respektive 

boende. All personal bör även vart tredje år genomgå en praktisk utbildning för att lära 

sig hantera släckverktyg och dylikt.  

• Rapporteringsrutiner bör sammanställas och göras tillgänglig för all personal tillsammans 

med rapporteringsmaterialet. Rapportering bör därtill uppmuntras och det bör 

poängteras att det är av största vikt att även tillbud rapporteras (det vill säga att det som 

skulle kunna utvecklats till en olycka även ska rapporteras, inte bara rapportering vid en 

olyckshändelse).  

Därtill bör även vissa av boendena åtgärda andra brister.  

• Äldreboendet Smedjan 

o Handlingsplan bör införas över hur byggnaden på lång sikt ska övergå till en 

byggnad av byggnadstekniskklass 1. Denna åtgärd bör utföras av 

fastighetsägaren. 

o Trapphusen bör städas så att det inte finns något brännbart vare sig i botten av, 

eller i trappan.  

• Äldreboendet Skytten 

o Vägledande markeringar bör snarast tillföras de avdelningar vilka helt eller delvis 

saknar dessa.  

o Sopkärl bör flyttas från fasadvägg och inte blockera utrymningsväg. 

För Räddningstjänsten och Lybo bör följande åtgärdas:  

• Korrekta insatsplaner för varje objekt bör sammanställas och vara väl inövade.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Planritningar gruppboendet Maskrosen. 

	  



49 

 

	  



50 

	  

Bilaga 2  

Planritning gruppboendet Ventilen. 
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Bilaga 3 

Planritning äldreboendet Smedsberget. 
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Bilaga 4 

Planritning äldreboendet Skytten. 
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Bilaga 5 

Frågeformulär till samtliga boenden, Räddningstjänsten Lycksele samt Lybo. 

ÄLDREBOENDE: 

Personal 

Utbildning: 

praktisk   intern 

 teoretisk   extern 

 utbildning brandsläckare 

 

___________________________________________________________________________ 

Bemanning: 

 max 

 min 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Praktiska/teoretiska övningar: 

Vilka utbildas (ordinarie, 

vikarier):____________________________________________________________________ 

Hur stor del av personalen 

utbildas:____________________________________________________________________ 

Med vilken frekvens: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Patienter 

Antal boende: ________________________________ 

Antal boende/rum: __________________________ 

Patienternas hjälpbehov:    mycket litet 

    litet  

    normalt 

    stort 

    mycket stort 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Låsta dörrar:  ja 

  nej 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Utrymning 

Primär utrymning 

Horisontell utrymningsväg:   ja 

    nej 

Utrymning via trappa:    ja 

    nej 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Sekundär utrymning 

Horisontell utrymningsväg:   ja 

    nej 

Utrymning via trappa:    ja 

    nej 

 Saknas  

 

Utrymningsvägens bredd: 

_______________________________________________________________________ 

 

(Kan alla utrymma via trappa:)  ja 

    nej 

 

 

Gångavstånd till utrymningsväg: _________________________________________________ 
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Dörr till utrymningsväg 

(sämst dörr till utrymningsväg) 

Ej lätt öppningsbar 

Ej brandtekniskt rätt klassad dörr 

Brandtekniskt rätt klassad dörr, låst 

Brandtekniskt rätt klassad, låst, kompletterad m. öppning via automatiskt brandlarm  

Brandtekniskt rätt klassad, normalt stängd utan fallkolv 

Brandtekniskt rätt klassad, normalt öppen m. magnethållare, fallkolv 

Brandtekniskt rätt klassad, normalt stängd, fallkolv 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Utrymningslarm 

Automatisk 

Manuell 

Larm saknas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Följer SBF: 

Automatisk larmöverföring till annan avd, förberedd plan för utrymning 

Ringklocka/tonsignal 

Textfönster(att brand utbrutit och var) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hiss 

Hissens funktion oberoende av brand på avd: ja 

    nej 

Sluss: försedd med övertryck jmf avd 

 samma tryck som avd 

 saknas 

Antal personer som kan vistas i slussen:____________________________________________ 

 

Automatiskt Brandlarm 

Placering 

Vårdrum/förråd:  rök dek. 

  värme dek. 

  ingen 

Korridor:   rök dek. 

  värme dek. 

  ingen 

Över undertak:  rök dek. 

  värme dek. 

  undertak finns ej 

Kontrollsystem 

Rusbesiktning samt intern brandskyddskontroll:  

Rusbesiktning: 

Enbart intern:  
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Ingen:  

Larmöverföring 

Direkt överföring till rtj utan larmlagring  

Direkt överföring till rjt med larmlagring 

Telefonuppringd förbindelse till rtj 

Ingen överföring 

Lös inredning 

Riskvärdering 

Mycket liten  Normal  Mycket stor 

Liten  Stor  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fasta riskkällor 

Rutin 

Finns rutin för hantering av brandfarlig vara/öppen låga: ja 

     nej 

 

Rökning 

Förekommer rökning inomhus:  ja  

    nej 

 

Boende 
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Finns boende som kan anlägga brand:  ja 

    nej 

 

Brandsläckningsutrustning 

Finns handbrandsläckare/inomhusbrandposter:  ja 

     nej 

Tillräcklig omfattning:    ja 

  nej  

(på en vårdavd. ska finnas minst en slang och en handbrandsläckare) 

Kontrolleras dessa:    ja 

     nej 

Sprinkler  

Täckningsgrad: 

Hela avd:  ja 

  nej 

Delar av avd : ja 

  nej 

 

Snabbhet (RTI < 50) 

Snabb:  ja 

  nej 

Vanlig:  ja 

  nej 
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Nödbelysning 

Strömförsörjning 

Nödbelysning tänds även om strömmen på avd bryts lokalt 

Nödbelysningen tänds endast om strömmen bryts centralt 

Nödbelysning saknas 

 

Kontroll av nödbelysning 

Flera gånger per år 

En gång per år 

Mer sällan 

 

 

 

 

 

Vägledande markeringar 

Typ av markering 

Ny symbol (gubbe) 

Äldre symbol (UT) 

 

Belysning av markering 

Genomlysta 
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Belysta/efterlysande 

 

Markering av släckutrustning finns: ja 

   nej 

 

Brandcellsindelning 

 

I bjälklaget 

Brandteknisk klass på golv och tak till annan brandcell ska vara föreskriven klass eller mer:

     ja 

     nej 

Tätning av genomföring hål i golv och tak är tätat:  ja  

     nej 

Rutin för tätning; dokumenterade interna rutiner finns: ja 

     nej 

 

I vägg 

Brandteknisk klass på vägg till annan brandcell föreskriven klass eller mer:  ja 

      nej 

Tätning av genomföring, hål i väggen är tätat:   ja 

     nej 

Rutin för tätning, dokumenterade interna rutiner finns ja 

     nej 
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Ytterväggen är brännbar:    ja  

     nej 

Interna dörrar och väggar 

Minst E30 mellan vårdrum och korridor:   ja 

     nej 

Minst E30 mellan dagrum, personalrum, mf och korridor: ja 

     nej 

E30 parti går upp till bjälklaget:   ja 

     nej 

Dörrar till vårdrum förråd etc är stängda eller stängs vid brand:     ja 

      nej 

Kilar för att hålla dörrar uppställda finns:   ja 

     nej 

 

Klassificering av ytskikt på 

väggar:_____________________________________________________________________

_ 

Klassificering av ytskikt på 

innertak:____________________________________________________________________ 

 

Ventilationssystem 

Separat för varje avd: __________________________________________________________ 

Gemensamt för alla avd:________________________________________________________ 

 Spjäll eller annan aktiv åtgärd finns:______________________________________________ 
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Brandgasevakuering 

Anordning för brandgasevakuering finns:__________________________________________ 

  

Intern brandskyddskontroll finns: ________________________________________________ 

Geometrisk utformning 

Helt öppen avd. med eller utan väggar av glas (utan gardiner). 

Rak enkel korridor med rum på två sidor, inga höjdskillnader. 

Dubbel korridor med rum på vardera sida av resp. korridor, inga höjdskillnader. 

Enkel korridor med horisontell riktningsändring eller vertikal höjdskillnad i korridor mer än 1 

meter. 

Dubbel korridor med horisontell riktningsändring eller vertikal höjdskillnad i korridor mer än 

1 meter. 

 

Våning ovan mark 

Markplan utanför alla ytterväggar. 

Markplan utanför vissa ytterväggar. 

Belägen på 2:a våningen. 

Belägen över andra våningen eller under markplan. 

 

Drift och underhåll 

Interna rapporteringsrutiner: 

Rutiner finns för rapportering av trasig utr. och brand tillbud, dessa åtgärdas även omgående:

   ja 
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   nej 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Internkontroll utöver brandsyn finns organiserad:   ja 

     nej 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Räddningstjänsten insats 

Typ av första 

styrka:______________________________________________________________________ 

Dokumentrad 

insatstid:____________________________________________________________________ 

 

Körbar väg fram till insatsvägen:  ja 

   nej 

Insatsplan 

Insatsplan finns och är inövad: 

Insatsplan finns och är tillgänglig men är ej inövad: 

Insatsplan saknas men personalen är orienterad: 

Insatsplan och personalen är ej orienterad: 

 

Larmstyrka på sjukhuset 

Insatstid på natten____________________________________________________________ 
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Övning av larmstyrka (minst en gång per 6 mån):    ja 

     nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Snöröjning vid en av utrymningsvägarna från maskrosen övre vild visar på att snöröjning skett 

medan nedre bild visar var utrymningsvägen finns.  
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Bilaga 7 

BSV-beräkning gruppboendet Maskrosen avdelning Blå och Grön.
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BSV-beräkning gruppboendet Maskrosen korttidsavdelning.
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Bilaga 8 

Övre bilden visar gruppboendet Ventilens soprum och nedre bilden dess ej fungerande 

markering för utrymningsväg. 

 



79 

Bilaga 9  

BSV-beräkning gruppboendet ventilen avdelning Rosa, Gul och Blå. 
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BSV-beräkning gruppboendet Ventilen avdelning Grön.
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Bilaga 10 

Bild på Spiraltrappa vid äldreboendet Smedsberget samt förvaring under denna. 
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Bilaga 11 

Bild på draperi i utrymningsväg på äldreboendet Smedsberget. 
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Bilaga 12 

Övre bilden visar brännbart material i trapphuset vid äldreboendet Smedsberget och nedre 

bilden visar tavlor i utrymningsväg. 
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Bilaga 13 

BSV-beräkning äldreboendet Smedsberget avdelning Grupp 1 och 2.
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BSV-beräkning äldreboendet Smedsberget Grupp 3.
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BSV-beräkning äldreboendet Smedsberget avdelning Smedjan.

 



87 

BSV-beräkning äldreboendet Smedsberget avdelning Solbacken. 
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Bilaga 14 

Bild på omarkerad utrymningsväg vid äldreboendet skytten. Bilden är tagen på samma ställe i 

olika riktningar. 

 

’ 
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Bilaga 15 

Förställd brandpost samt sopkärl i vid utrymningsväg på äldreboendet Skytten. 
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Bilaga 16 

BSV-beräkning äldreboendet Skytten avdelning Blå.
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BSV-beräkning äldreboendet Skytten avdelning Röd.

 


