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Förord 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utfördes som en avslutande del i min 

brandingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng 

och är utfört under sommaren och hösten år 2015. Arbetet är utfört halva tiden hos 

Boverket i Karlskrona, och halva tiden hos Säkerhetspartner AB i Stockholm. 

Arbetet är tänkt att vara ett underlag för framtida revidering av Boverkets byggregler 

angående brandskyddet i förskolor på obekväma arbetstider, så kallade nattis. 

Jag vill tacka mina externa handledare Anders Johansson och Caroline Bernelius Cronsioe på 

Boverket för att ha hjälpt mig under arbetets gång med idéer och tankar kring arbetet. Jag 

vill även tacka min interna handledare Michael Försth vid Luleå Tekniska Universitet som har 

läst igenom rapporten och kommit med viktiga synpunkter och tips under 

rapportskrivningen. 
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Sammanfattning 
Förskola på obekväm arbetstid, så kallad nattis, är en verksamhet som är svår att passa in i 

verksamhetsklassystemet i Boverkets byggregler. Detta på grund av att nattisverksamheter 

oftast bedrivs i förskolor, men passar inte in i verksamhetklass 5A eftersom denna 

verksamhetsklass enbart avser daglig verksamhet. Nattis är en verksamhet som blivit alltmer 

populär och behovet av omsorg på kväll- och nattetid har ökat. 

Syftet med studien är att utreda hur vanligt det är med nattis i Sverige samt vilket 

brandskydd dessa har. Brandkonsulter och räddningstjänst har kontaktats för att få deras 

syn på vilket brandskydd som kan anses vara skäligt på nattis samt vilken verksamhetsklass 

den passar in i. Från resultaten som erhålls redovisas förslag på lämplig verksamhetsklass för 

nattis samt vilket brandskydd som anses vara rimligt. Målet är att få ett jämnare och högre 

brandskydd på nattisverksamheter i Sverige. 

Arbetet har genomförts genom telefonkontakt med 81 kommuner och 33 

nattisverksamheter för att få reda på utbredningen och brandskyddet på verksamheterna. 

Sju brandkonsulter och tre personer från räddningstjänst har också kontaktats genom 

telefonkontakt och mejl för att få deras syn på hur brandskyddet bör utformas. Vidare har 

Boverkets byggregler studerats och jämförelser gjordes mellan olika verksamhetsklasser och 

dess brandskydd. Det insamlade materialet sammanställdes i figurer och text. 

Resultatet av undersökningen visade att 40 % av Sveriges kommuner bedriver 

nattisverksamhet. Inom ett år förväntas detta ha stigit till mellan 45 och 55 % av 

kommunerna. Uppskattningsvis finns det cirka 140 nattislokaler i hela Sverige. Vanligtvis 

bedrivs nattis i förskolelokaler där personalen oftast är ensam och har hand om 3-6 barn. 

Personalen hade tillåtelse att var sovandes under natten på 65 % av de undersökta 

nattisverksamheterna och barnen var uppdelade i 2-3 rum på 80 % av ställena. 

Vanligast var att nattis var projekterat enligt verksamhetsklass 5A, förskolor, med brandlarm 

som en förhöjd säkerhetsåtgärd. Men detta anses inte vara tillräckligt. Majoriteten av 

brandkonsulter och personer från räddningstjänsten ansåg att brandcellsindelning av 

sovrum och nödbelysning är två ytterligare åtgärder som skulle behövas. De ansåg också att 

verksamhetsklass 5B eller 5C är lämpligare verksamhetsklasser för nattis. 

Slutsaster i arbetet är att nattis och förskola med förlängda öppettider bör placeras i 

verksamhetsklass 5A. Brandskyddet på förskolor bör höjas med krav på brandlarm kopplat 

till utrymningslarm samt att avskiljande konstruktion bör utformas i brandteknisk klass 

utefter vilken byggnadsklass det är. Detta skulle medföra att förskolor med förlängda 

öppettider, med ett acceptabelt brandskydd, skulle kunna bedrivas på samtliga förskolor. 

Om förskolan sedan ska kunna bedriva nattis bör ytterligare säkerhetshöjande åtgärder 

göras. Detta i form av nödbelysning och brandcellsindelning av sovrummen. Krav bör även 

införas på att brandlarmet ska vara vidarekopplat till någon person i närheten som snabbt 

kan vara på plats t.ex. för att ta emot utrymmande barn. Kraven på brandskydden bör 
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regleras i BBR genom att man betonar om verksamheten bedrivs på natten eller dagen. 

Detta skulle medföra att nattis, förskola med förlängda öppettider och vanlig förskola skulle 

ingå i samma verksamhetsklass men att nattis skulle ha ett högre och mer acceptabelt 

brandskydd. 
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Summary 
Preschool at inconvenient hours, so called “nattis”, hereafter called “night shift care” is an 

occupancy which is hard to fit into Boverket’s Building Regulations.  This is because night 

shift care operates in regular preschool buildings, but doesn’t fit into the occupancy class 5A 

because this occupancy class only considers daytime activities. Night shift care is an activity 

which has become increasingly popular and the need of care in the evening and during the 

night has increased.    

The purpose of this study is to investigate how common it is with night shift care in Sweden 

and what kind of fire protection they have. Fire consultant and the rescue service were 

contacted to obtain their views on what kind of fire protection that may be considered 

reasonable at night shift care and which occupancy class it may fit into. From the results that 

were obtained, an appropriate occupancy class was suggested along with a reasonable fire 

protection for night shift care. The goal is to get a higher and more even fire protection on 

the preschools at inconvenient hours in Sweden.   

This work was conducted through telephone contact with 81 municipalities and 33 preschool 

which operates activities during the night to find out about the prevalence and the fire 

protection of the preschools at inconvenient hours. Seven fire consultants and three persons 

from the rescue service have also been contacted by email and phone to get their view on 

how the fire protection should be designed. Furthermore, Boverket’s Building Regulations 

were studied and comparisons between different occupancies and their fire protection were 

made. The collected material was put together in figures and text.  

The results of the study showed that 40 % of Sweden’s municipalities operate night shift 

care. Within a year, this is expected to have risen between 45 and 55 % of the municipalities. 

It is estimated to exist around 140 preschool locals which operate during the night 

throughout entire Sweden.  Usually preschool during the night is operated in preschool 

locals were the staff are usually alone and care for 3-6 children. The staff had permission to 

sleep during the night on 65 % of the investigated night shift care and the children were 

divided into 2-3 rooms on 80 % of the places. 

It was most common that night shift care was projected under occupancy 5A, preschool, 

with fire alarm as an increase of the safety. But this is not considered to be sufficient. The 

majority of the fire consultants and people from the rescue service felt that bedrooms 

should be designed as separate fire compartments and that emergency lighting should be 

installed to improve the fire safety. They also felt that occupancy class 5B or 5C is more 

appropriate for night shift care.  

The conclusion of the work is that night shift care and preschool with extended opening 

hours should be placed in occupancy class 5A. The fire protection on preschools should be 

increased with requirements of fire alarm connected with evacuation alarm and separating 

constructions should be designed according to the building class. This would result in that 
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preschool with extended openings hours, with an acceptable fire protection, could operate 

at all preschools.  If the preschool later would operate night shift care, further safety 

improvements should be made. These improvements should be emergency lighting and 

designing bedrooms as separate fire compartments. The fire alarm should also be 

transferred to any person nearby who can quickly be on site to help evacuate the children.  

The requirements should be regulated in Boverket’s Buildings Regulation by emphasizing if 

the activity is operated during the night or during the day. This would mean that night shift 

care, preschool with extended openings and regular preschool would be part of the same 

occupancy but night shift care would have a higher and more acceptable fire protection. 
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1 Inledning 
I Sverige finns många yrkesroller som är viktiga för samhället och som är i behov av att vara 

igång dygnet runt. Exempel på ett fåtal är tågförare, räddningstjänst, lastbilschaufförer och 

sjukvården.  För att föräldrar med småbarn inom dessa arbeten ska kunna jobba under dessa 

obekväma arbetstider krävs det att kommunen erbjuder omsorg för deras barn. Verksamhet 

för kväll- och nattomsorg har blivit alltmer vanligt i Sverige under senare år, och 

verksamheten är viktig för att kunna få ut fler personer på arbetsmarknaden utan att dessa 

hindras på grund av att barnpassning inte är tillgänglig. Barnomsorg under kvällstid eller 

nattetid så kallad nattis, är en relativt ny verksamhet som breder ut sig. En hypotes är att 

brandskyddet på dessa verksamheter inte lever upp till en tillräckligt hög nivå då bristfälliga 

riktlinjer finns för hur nattis ska utformas. 

1.1 Bakgrund 

Nattis är en verksamhet som är svår att passa in i någon av verksamhetsklasserna i Boverkets 

byggregler, BBR. Boverket har fört diskussioner med sin referensgrupp för brandskydd 

angående brandskyddet på nattis. Boverkets referensgrupp för brandskydd består av 

brandkonsulter, personer från räddningstjänsten och olika intresseorganisationer med god 

erfarenhet inom branschen.  Man har då enligt Johansson1 kommit fram till att det råder 

brist på information angående hur verksamheten bedrivs, vilket brandskydd som finns samt 

vilken utbredning verksamheten har. Antal barn och personal, vilka lokaler som används och 

arbetsrutiner är några frågor som är oklara i dagsläget enligt Johansson1 och som behöver 

utredas för att kunna reglera verksamheten.  

Boverket skickade ut en remiss på en regeländring av Boverkets byggregler i oktober 2013 

angående hur brandskyddet bör se ut på nattisverksamheten. Förslaget i remissen var att 

nattis skulle ingå i samma verksamhetsklass som förskolor men med en säkerhetshöjande 

åtgärd i form av brandlarm. 

Remissinstanser var brandkonsulter, räddningstjänster och intresseorganisationer. En 

sammanställning på synpunkter och åsikter kommer att redovisas närmare senare i 

rapporten. Nivån valdes av Boverket för att befintliga förskolor med säkerhetshöjande 

åtgärder ska kunna användas som nattis, men flera remissinstanser ansåg att det är 

otillräckligt. Detta ledde till att regeländringen inte genomfördes. Ett bredare underlag för 

hur nattis ser ut ansågs vara nödvändigt för att gå vidare i ärendet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att nästa gång Boverkets byggregler revideras ska ett tillräckligt 

underlag finnas för att reglera brandskyddet på nattisverksamheter. Nattisverksamheterna 

ska få ett jämnare brandskydd i landet och klarare riktlinjer för hur det bör utformas med 

hänsyn till brandskyddet. 

                                                           
1
 Johansson, Anders; brandingenjör vid Boverket. 2015. Intervju 12 juni. 
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Målet med arbetet är att kartlägga förekomsten av nattisverksamheter i Sverige samt att få 

en bild av hur brandskyddet ser ut i dagsläget. En uppfattning av vad brandkonsulter och 

räddningstjänster anser vara ett rimligt brandskydd på förskolor och nattisverksamhet 

kommer också att presenteras. Ett förslag på rimligt brandskydd kommer att föreslås, 

baserat på den information som samlats in. Även förslag på vilken verksamhetsklass som kan 

tänkas passa för nattis kommer att presenteras.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet avser enbart verksamhet som bedrivs i särskilda lokaler, det vill säga ej verksamhet 

där personal åker hem till familjen som behöver barnpassning på obekväm arbetstid. 

Det byggnadstekniska brandskydden på förskolor runt om i Sverige kommer antas uppfylla 

dagens krav på hur förskolor ska utformas. Troligtvis är fallet dock inte så, utan brister finns 

sannolikt på en hel del förskolor. 

De föreslag som kommer läggas fram huruvida brandskyddet på nattis bör se ut kommer att 

utgå från förenklad dimensionering. Det vill säga hur man kan utforma nattis genom 

analytisk dimensionering kommer inte behandlas. 

1.4 Frågeställningar 

Detta arbete syftar till att besvara följande frågor: 

 Hur vanligt är det med nattisverksamhet i Sverige? 

 Hur mycket personal finns på plats under natten och hur arbetar de? 

 Hur är personalens respektive barnens sovsituation? 

 Hur ser brandskyddet ut och utifrån vilken verksamhetsklass väljer man att 

projektera? 

 Vad anser brandkonsulter och räddningstjänst vara ett skäligt brandskydd för 

nattisverksamhet? 

 Är dagens brandskydd på nattis tillfredställande? 

 Hur bör nattisverksamheter projekteras? Passar verksamheten in i någon 

verksamhetsklass eller behövs en ny? 

1.5 Nattis och förskola med förlängda öppettider  

I rapporten behandlas både nattis och förskola med förlängda öppettider. Förskola på 

obekväm arbetstid, även kallad nattis, omfattar egentligen även förskolor med förlängda 

öppettider. I denna rapport används ordet nattis för förskolor som bedriver verksamhet 

under natten. Uttrycket ”förskolor med förlängda öppettider” används för förskolor som har 

öppet utöver vanlig arbetstid, men inte har någon verksamhet under natten. Dessa två 

behandlas separat i rapporten på grund av oklarheten kring om det enbart är brandskyddet 

på nattis som ska regleras. Eller om även brandskyddet på förskolor med förlängda 

öppettider ska regleras, och i så fall vilken nivå man ska lägga sig på. 
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2 Regelverk 
I Sverige finns det regler som man utgår ifrån när en byggnad ska uppföras eller ändras. 

Regler är ett samlingsnamn för bestämmelser i lagar, förordningar och myndigheters 

föreskrifter och allmänna råd (Boverket 2015, 10).  I tabell 1 nedan visas de olika reglerna 

överskådligt samt vilka de beslutas av. 

Tabell 1: Överskådlig tabell över olika regler och vilka de beslutas av. 

Regler Beslutas av 

Lagar Riksdagen 

Förordningar Regeringen 

Föreskrifter Myndigheter 

Allmänna råd Myndigheter 

 

Kraven på byggnadsverk finns i plan- och bygglagen (Svensk författningssamling, SFS 

2010:900), PBL, med tillhörande förordning, plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), 

PBF. Boverket har till denna lagstiftning ett bemyndigande från regeringen att ge ut 

föreskrifter. Dessa föreskrifter ges ut i en rad tillämpningsföreskrifter där Boverkets 

byggregler (BFS 2011:6), BBR, och konstruktionsreglerna (BFS 2011:10), EKS, är de vanligaste 

och viktigaste att känna till. Ett bemyndigande behövs inte för att ge ut allmänna råd, utan 

en myndighet får ge ut allmänna råd inom sitt verksamhetsområde.  

2.1 Plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF 

Riksdagen beslutar om de grundläggande bestämmelserna i hur ett byggnadsverk ska 

utformas genom plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL. Plan- och bygglagen gäller för 

byggnadsverk, obebyggda tomter som ska bebyggas samt vid mark- och rivningsarbete. Den 

gäller också när man ska flytta, uppföra, ändra eller underhålla en byggnad. (Boverket 2015, 

11).  

I plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL, 8 kap, 2 § och 4 §, klargörs de grundläggande 

delar som är av intresse för brandskyddet och dess utformning: 

”2 § Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är rimligt, den 

betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt förnyas genom 

ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om ändringen.” 

”4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, ...” 
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I plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), PBF, 3 kap, 8 §, förtydligas kraven på 

säkerheten i händelse av brand: 

”8 § För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första 

stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på 

ett sätt som innebär att 

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.” 

Genom tillämpningsföreskrifterna i Boverkets byggregler förtydligar man i sin tur kraven i 

händelse av brand från plan- och byggförordningen. 

2.2 Boverkets byggregler, BBR 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6), BBR, består av föreskrifter och allmänna råd. 

Föreskrifterna har precis som lagar och förordningar en bindande verkan och ska följas på 

samma sätt. De allmänna råden är däremot inte bindande, och behöver inte följas. Vid en 

förenklad dimensionering så ska de allmänna råden följas för att uppfylla föreskrifterna. Men 

vid en analytisk dimensionering behöver de inte följas om man genom annat sätt kan påvisa 

att föreskrifterna ändå uppfylls.  

Kapitel 5 i Boverkets byggregler (BFS 2011:26), BBR, behandlar den byggnadstekniska 

utformningen av brandskyddet. Undantaget gäller det som berör byggnadens bärande 

konstruktion, vilket behandlas av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (BFS 2011:10), EKS. Boverkets byggregler (BFS 2011:26), 

BBR gäller för byggnader, andra byggnadsverk under vissa förutsättningar och för mark och 

rivningsarbeten. Den gäller vid uppförande, tillbyggnad och vid ändring för tillkommande 

byggnadsdelar (Boverket 2015, 11). Detta arbete utgår ifrån BBR 21 som trädde i kraft 1 juli 

år 2014. Nedan beskrivs de delar i boverkets byggregler som är relevanta att känna till för 

detta arbete. 

2.2.1 Byggnadsklasser 

Boverkets byggregler (BFS 2011:26) ställer krav på olika byggnadstekniska egenskaper såsom 

ytskikt och krav på avskiljande konstruktion utifrån en byggnads byggnadsklass (Br). Det 

finns fyra byggnadsklasser, Br0, Br1, Br2 och Br3, där Br0 och Br3 motsvarar högst respektive 

lägst skyddsbehov. Byggnadsklass beror främst på vilken verksamhetsklass byggnaden tillhör 

samt antal våningar denna har. Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:26) ska förskolor 

projekteras enligt Br3 om förskolan består av endast ett plan. Om förskolan innehåller två 

eller fler plan ska den däremot projekteras enligt Br1. Byggnadsklassen avgör vilken klass en 

avskiljande konstruktion ska ha mellan brandceller i byggnader. Det vill säga hur länge ett 
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utrymme kommer att stå emot en brand. Avskiljande konstruktion mellan brandceller kan 

skrivas på olika sätt, det viktigaste att känna till för det här arbetet är klassbeteckningen 

EI XX. Där EI står för täthet och isolering. XX är antal minuter som en given klass kan stå emot 

branden. Tätheten, E, står för att väggen skyddar mot att flammor och rök tränger sig 

igenom byggdelar. Isolering, I, talar om vilket skydd som finns mot att för höga temperaturer 

uppstår på den sida av väggen som är vänd mot branden. Maximal temperaturstegring på 

byggnadselementet på icke brandutsatta sidan i en enskild punkt får inte vara högre än 

180˚ C, och medeltemperaturstigningen får inte överstiga 140˚ C (Science Partner *SP+ u.å.). 

EI 30 motsvarar alltså skydd mot att flammor och rök tränger sig igenom väggen samt att 

väggen på den icke brandutsatta sidan inte når upp till en för hög temperatur under 30 

minuter. E 30 däremot betyder att väggen enbart skyddar mot att flammor och rök tränger 

sig igenom väggen. 

I Br1 byggnader är kraven enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:26) att avskiljande 

konstruktion mellan brandceller ska utföras i lägst klass EI 60. Om brandbelastningen är 

högre än 800 MJ/m2 men mindre, eller lika med 1600 MJ/m2, ska den avskiljande 

konstruktionen mellan brandceller vara i klass EI 120. Om brandbelastningen är över 1600 

MJ/m2 så är kravet EI 240. För byggnader byggnadsklass Br2och Br3 så är kraven enligt 

Boverkets byggregler (BFS, 2011:26) att avskiljande konstruktion bör utformas i lägst klass EI 

30. På förskolor gäller dock kravet E 30, vilket regleras genom särskilda krav i BBR och 

förklaras närmare i kapitel 2.2.3. Br0 byggnader projekteras alltid utifrån analytisk 

dimensionering, det finns därför inga klara riktlinjer på hur avskiljande konstruktion för 

brandceller ska utformas. 

Med brandcell avses avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av 

ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra 

byggnader (Boverket, 2015, 81). Dessa brandceller erhåller alltså en klassbeteckning som 

beskrivits ovan, till exempel EI 60.   

2.2.2 Verksamhetsklasser 

Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:26), BBR, ska utrymmen i byggnader, utifrån avsedd 

verksamhet, delas in i verksamhetsklasser. Denna indelning beror på fyra faktorer angående 

personernas förutsättningar som förväntas befinna sig i lokalen.  

1. I vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess 

utrymningsmöjligheter. 

2. Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand 

3. Om personerna kan förväntas vara vakna. 

4. Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket 

snabbt och omfattande förlopp 

Brandskyddet i ett utrymme ska sedan projekteras utifrån vilken verksamhetsklass det är 

som gäller. Olika verksamhetsklasser medför olika krav på till exempel brandvarnare, 

brandlarm, nödbelysning, brandcellsindelning, automatiskt släcksystem med mera. Nedan i 
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tabell 2 visas en överskådlig bild över de olika verksamhetsklasserna samt vilka 

förutsättningar personerna i dem har. 

Tabell 2: Överblick över verksamhetsklasserna och deras förutsättningar. Vk1- Industri, kontor m.m. Vk2 - 
samlingslokaler. Vk3 - Bostäder. Vk4 - Hotell m.m. Vk5 - Vårdmiljöer. Vk6 – Lokaler med förhöjd risk för brand. (BFS 
2011:26) 

 God lokalkännedom? Utrymma på 
egen hand? 

Förväntas vara 
vakna? 

Förhöjd risk för 
uppkomst av 
brand? 

Vk1 Ja Ja Ja - 

Vk2A Nej Ja Ja - 

Vk2B Nej Ja Ja - 

Vk2C Nej Ja Ja - 

Vk3A Ja Ja Nej - 

Vk3B Ja Ja Nej  

Vk4 Nej Ja Nej - 

Vk5A -  Nej Till större del - 

Vk5B - Nej Nej - 

Vk5C - Nej Nej - 

Vk5D - Nej Nej - 

Vk6    Ja 

  

Anledningen till att förutsättningen ”god lokalkännedom” inte är besvarad för 

verksamhetsaklass 5 beror på att personerna där inte förväntas kunna utrymma på egen 

hand. Vilket gör att förutsättningen om god lokalkännedom inte är relevant.  

I ett samhälle som är ständigt under utveckling dyker det emellertid upp nya verksamheter 

som inte passar in i någon av ovanstående verksamhetsklasserna. Utformningen av 

brandskyddet på dessa verksamheter görs då oftast genom en analytisk dimensionering då 

inga klara riktlinjer finns att följa. Detta kan i sin tur leda till att nivån på brandskyddet blir 

ojämn i landet och ibland även inte tillräckligt. Nattis är en sådan verksamhet som har varit 

svår att passa in i någon av verksamhetsklasserna.  

Olika verksamhetklasser projekteras utefter olika krav på brandskyddet som tidigare 

nämndes. Exempelvis så har verksamhetsklass 1 – industri, kontor m.m. inget krav på 

automatiskt släcksystem medan verksamhetsklass 5C – lokaler för hälso- och sjukvård har 

detta krav. Detta beror bland annat på skillnader i förutsättningen att kunna sätta sig själv i 

säkerhet. Ett automatiskt släcksystem ger då möjlighet för att säkert kunna utrymma 

byggnaden vid händelse av brand.  

Verksamhetsklasserna som är viktiga att känna till för denna rapport är framförallt 

verksamhetsklass 5, men också verksamhetsklasserna 3 och 4 på grund av att de har 

liknande förutsättningar som verksamheten på nattis har. Nedan i tabell 3 redovisas de 
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viktigaste verksamhetsklasserna och vilka krav som ställs på dessa i dagens upplaga av 

Boverkets byggregler, BBR 21.  

Tabell 3: Brandtekniska krav på de olika verksamhetsklasserna (BFS 2011:26) 

 Vk3A Vk3B Vk4 Vk5A Vk5B Vk5C 

Automatiskt 

släcksystem 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Larmanordning Brandvarnare Utrymningslar

m som 

aktiveras med 

automatiskt 

brandlarm. 

Utrymning

slarm som 

kan 

aktiveras 

manuellt 

och med 

automatisk

t 

brandlarm 

Brandvarnare Automatiskt 

brandlarm kopplat 

till 

utrymningslarm 

Automatiskt 

brandlarm 

Brandcellsindeln

ing 

Bostadslägenh

eter bör 

utformas som 

egna 

brandceller 

(EI 60) 

Varje grupp 

(sex personer) 

av boende bör 

utformas som 

egen brandcell 

(EI 60). 

Avskiljning 

av enskilda 

boenderum i 

lägst EI 30. 

Gästrum 

eller sviter 

bör 

utformas 

som egna 

brandceller 

(EI 60) 

Högst två 

avdelningar 

inom samma 

brandcell 

(E30) 

Bostadslägenheter 

bör utformas i 

egen brandcell 

(EI60) 

Vårdavdelninga

r, 

operationsavdel

ningar eller 

andra 

funktionella 

enheter bör 

vara egna 

brandceller 

Nödbelysning Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Vägledande 

markeringar 

Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

 

Från tabell 2 och 3 ovan kan man jämföra de olika förutsättningarna och brandtekniska krav 

för verksamhetsklasserna. För att i sin tur avgöra vad som kan tänkas vara rimliga krav för 

nattisverksamheter. 

2.2.3 Förskolor, vk5A 

Förskoleverksamheter går under verksamhetsklass 5A. Detta motsvarar verksamhet som 

bedrivs under dagtid och där personerna inte kan förväntas utrymma på egen hand. 

Överblick av de brandtekniska krav som ställs på förskolor visas i föregående kapitel, 

verksamhetsklasser, i tabell 3. Föreskriften i BBR (BFS 1990:138) kap. 5:215 beskriver Vk5A i 

dagsläget på följande sätt: 

”5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller 

inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.  

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D.  

Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen som är avsedda för verksamhet som bedrivs under 

dagtid och som uppfyller föreskriftens första stycke (BFS 2014:3). 
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Allmänt råd 

Exempel på sådana utrymmen som ingår i verksamhetsklass 5A är förskola eller 

dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2014:3).” 

Vidare så ställs särskilda krav på verksamhetsklass 5A i föreskrifter och allmänna råd på två 

ställen i Boverkets byggregler. I kapitel 5:3, möjlighet till utrymning vid brand och i kapitel 

5:5, skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader. I BBR (BFS 

1990:138), kap 5:355 verksamhetsklass 5A, ställs krav på tidig upptäckt i händelse av brand 

genom följande: 

”5:355 Verksamhetsklass 5A 

Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i 

händelse av brand. (BFS 2011:26) 

Allmänt råd 

Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand bör utgöras av 

brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. 

Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2 (BFS 

2011:26).” 

I BBR (BFS 1990:138), kap 5:545 ställs krav på skydd mot brand- och brandgasspridning: 

”5:545 Verksamhetsklass 5A 

I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgasspridning begränsas om byggnaden innehåller 

fler än två avdelningar eller funktionella enheter. (BFS:2011:26) 

Allmänt råd 

Byggnader som innehåller verksamhetsklass 5A bör delas in i brandceller så att 

högst två avdelningar eller funktionella enheter ingår i samma brandcell. 

Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst E 30.(BFS 2011:26).” 

Föreskrifterna och de allmänna råden ovan ställer alltså krav på brandvarnare och 

avskiljande konstruktion för förskolor. Övriga krav som kan ställas på olika 

verksamhetsklasser är ytskikt, gångavstånd, tillgång till utrymningsvägar med mera. Dessa 

krav kan läsas i olika kapitel i Boverkets byggregler men tas inte upp närmare i den här 

rapporten. Kravet på avskiljande konstruktion för förskolor är E 30, vilket är ett särskilt krav 

för just förskolor. Varför kravet på förskolor är just E 30 och inte EI 30 är oklart, men en 

hypotes är att det kommer från gamla byggnadsregler och har levt kvar sen dess. Vanligtvis 

projekterar man den avskiljande konstruktionen utefter vilken byggnadsklass det är som 

gäller, vilket beskrevs i kapitel 2.2.1. 

2.3 Lagen om skydd mot olyckor, LSO 

Till skillnad från Boverkets byggregler som reglerar hur det byggnadstekniska brandskyddet 

ska utformas så finns Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), LSO, som reglerar hur det 



9 
 

organisatoriska brandskyddet ska se ut. Lagen om skydd mot olyckor reglerar bland annat 

räddningstjänstens (kommunens) uppgifter och vilken myndighet som har ansvaret för 

räddningsinsatser i olika sammanhang. Denna lag förtydligas genom förordningar och 

allmänna råd som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. På samma 

sätt som Boverket ger ut förordningar och allmänna råd för plan och byggförordningen. 

Denna rapport behandlar dock främst hur nattis ska utformas utifrån det byggnadstekniska 

brandskyddet. Därav är Boverkets byggregler den regelsamling som hamnar i fokus för detta 

arbete. Lagen om skydd mot olyckor kan till exempel ställa krav på hur mycket personal som 

ska vara på plats på nattis under natten. I Boverkets byggregler föreskrifter och allmänna råd 

kan däremot detta inte regleras. 

2.4 Nattisverksamheter 

Förskola på obekväm arbetstid, i denna rapport benämnt nattis, är en verksamhet som 

bedrivs då barn är i behov av omsorg utöver vanlig arbetstid. I Sverige syftar detta på sena 

kvällar, nätter, veckoslut och storhelger. Enligt skollagen (SFS 2010:800), kap 8, 3 §, är 

förskola något som inte behöver erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband 

med större helger. I 25 kap, 5 § (SFS 2010:800), står det dock att kommunen ska sträva efter 

att erbjuda omsorg för barn under den tid det inte erbjuds av förskola eller fritidshem. Detta 

leder till att nattis inte är en verksamhet som måste erbjudas, men att kommuner ändå ska 

sträva efter att tillgodose behovet för nattomsorg om det finns ett sådant behov.  

Verksamheten nattis riktar sig till barn vars föräldrar arbetar på obekväma arbetstider då 

dagöppna förskolor har stängt. I Sverige är nattarbete vanligt förekommande inom ett flertal 

olika yrkesverksamheter. En del verksamheter måste av olika skäl fungera tillfredsställande 

dygnet runt. 

Vad som också finns är att kommuner erbjuder förskola som har förlängda öppettider, 

såsom sent på kvällarna eller tidigt på morgonen, men inte erbjuder någon övernattning. 

Rapporten behandlar även dessa verksamheter för att ta reda på om det behövs en reglering 

i dessa verksamheter också.  

2.5 Tidigare förslag till förändring 

I oktober 2013 skickade Boverket ut förslag på revideringar i BBR på remiss.  

Bland annat innehöll den en förändring som innebar att nattisverksamheten kunde passa in i 

Vk5A. Förslaget var ändring i kap 5:215 från ”verksamhet som bedrivs dagtid” till 

”verksamhet som bedrivs främst dagtid”.  Barnomsorg på kvälls- och nattetid (nattis) skulle 

då också läggas till som exempel på verksamhet som tillhör verksamhetsklass 5A. För att 

höja brandskyddsnivån valde man att lägga till att utrymningslarm som aktiveras med 

automatiskt brandlarm bör finnas på förskolor som bedrivs under kvällen eller natten. 

Denna lösning skulle medföra tydligare regler för hur brandskyddet på nattis ska utformas 

och en jämnare nivå skulle uppnås i Sverige (Boverket, 2014). Lösningen gjorde det enkelt att 

använda förskolelokaler till nattisverksamhet genom enkla säkerhetshöjande åtgärder. 
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Efter en sammanfattning av remissvaren valde Boverket att dra tillbaka förslaget till ändring 

eftersom man ansåg att säkerhetsnivån var för låg för nattisverksamheten. Ytterligare 

säkerhet ansågs vara nödvändigt, såsom nödbelysning och utökad brandcellsindelning. Ett 

större underlag för hur nattisverksamheter ser ut ansågs nödvändigt för att kunna gå vidare i 

ärendet. En sammanfattning av remissinstansernas kommentarer behandlas mer ingående i 

resultatdelen.  
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3 Metod 

3.1 Informationsinsamling 

3.1.1  Kommuner 

Informationen angående utbredningen av nattisverksamheten i Sverige utfördes med hjälp 

av en kvantitativ metod där telefonkontakt togs med 81 stycken kommuner. Lista över de 

utvalda kommunerna som har kontaktats visas i bilaga 1. 

Urvalet genomfördes utifrån en kommungruppindelning framtagen av Sveriges Kommuner 

och Landsting. Indelningen består av tio kommungrupper och är tänkt att användas vid 

analyser, jämförelser och redovisningar (SKL, 2015). Sammanlagt valdes 81 av Sveriges 290 

kommuner ut. Dessa var slumpvis fördelade utöver de tio olika kommungrupperna. Ett fåtal 

kommuner valdes ut från varje kommungrupp för att få en så stor spridning som möjligt.  

Undantag gjordes i kommungruppen ”storstäder” som inkluderar Stockholm, Malmö och 

Göteborg. I denna grupp valdes samtliga tre kommuner ut. Statistiken omräknades sedan 

från 81 kommuner till samtliga 290 kommuner som finns i Sverige. Hänsyn togs då till att 

samtliga storstäder hade kontaktats. Frågeformulär som användes för kontakt med 

kommunerna visas i bilaga 2. Två av de utvalda kommunerna lyckades inte kontaktas på 

grund av semesterperioder. Vid dessa tillfällen kontaktades istället en annan kommun från 

samma kommungrupp. 

3.1.2  Nattis och förskolor med förlängda öppettider 

Utifrån om kommunerna erbjöd nattis eller förskola med förlängda öppettider så 

kontaktades 1-2 förskolor med denna verksamhet. Information angående hur brandskyddet 

såg ut samt hur personalen arbetade togs då fram lite närmare. Frågeformulär för de frågor 

som ställdes visas i bilaga 3. 

3.1.3  Brandkonsulter och räddningstjänst 

Brandkonsulter och räddningstjänst kontaktades för att få en uppfattning om deras syn på 

vad som kan anses vara ett skäligt brandskydd på nattis. Telefonintervjuer och mailkontakt 

användes för att samla in informationen från dessa organisationer. Frågeformulär för 

brandkonsulter och räddningstjänsten finns i bilaga 4. Boverkets referensgrupp för 

brandskydd utgjorde urvalet av personer som kontaktades. Utifrån tillgänglighet och 

rekommendationer från Johansson1 kontaktades ett fåtal brandkonsulter och personer från 

räddningstjänst. Namn och företag på personer som kontaktats redovisas inte i rapporten 

utan är anonyma. 

3.2 Litteraturstudie 

Boverkets byggregler har studerats och analyserats för att kunna jämföra olika 

verksamhetsklasser. Tidigare remissförslag och förundersökning har bearbetats för att kunna 

förstå helheten i problemet angående nattisverksamheter. Förutsättningarna för nattis har 

relaterats till redan befintliga verksamhetsklasser i BBR för att på så sätt få fram en rimlig 

brandskyddsnivå. 
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3.3 Reliabilitet och validitet 

3.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten är ett mått på tillförlitligheten i en studie, det vill säga om studien visar samma 

resultat om den skulle genomföras på nytt. En termometer är ett exempel på ett 

mätinstrument med god reliabilitet. En termometer visar samma temperatur vid mätning av 

till exempel kokande vatten, oavsett hur många gånger man genomför mätningen. 

Reliabiliteten i studien anses svår att bedöma men kan diskuteras. Eftersom en kvantitativ 

undersökning har gjorts pekar det ändå på att reliabiliteten är god, i alla fall jämfört med en 

kvalitativ mätning. Undersökningens reliabilitet är beroende av om frågorna ställts på rätt 

sätt. Dåligt formulerade frågor kan göra att svaren blir slumpmässiga vilket gör att 

undersökningen får en låg reliabilitet. Frågeformulär som skickats ut till brandkonsulter och 

räddningstjänster samt telefonkontakten med kommuner och nattisverksamheter anses ha 

en god kvalité vilket därmed pekar på att reliabiliteten ä relativt god. 

Slutsatser i arbetet är dock baserat på författarens egen bedömning och skulle troligtvis 

generera olika resultat om analysen gjordes av någon annan. Reliabiliteten påverkas även av 

att personer som kontaktats från kommunen och olika nattisverksamheter inte besitter 

kunskap inom brandskydd och brandskyddstermer. Exempelvis skillnaden mellan brandlarm 

och brandvarnare, vilket kan medföra att reliabiliteten på undersökningen sjunker. 

3.3.2 Validitet 

Validiteten i studien anger om frågorna är ställda på ett sådant sätt att svaren verkligen 

mäter det som är avsett att mätas. Det vill säga om frågeställningarna som utgör studiens 

grund besvaras.  

Studien visar på att de ställda frågeställningarna har besvarats. Svar på frågeställningarna 

har tagits fram, detta gör dock inte per automatik att validiteten i studien kan förväntas vara 

hög. Även här kan det nämnas att det är viktigt att personer från kommuner och 

nattisverksamheter förstått de brandtekniska termer som har förklarats. Validiteten på 

studien hade sannolikt varit högre om platsbesök hade gjort på nattisverksamheterna. Detta 

hade dock varit väldigt tidskrävande då 33 nattisverksamheter spridda över hela Sverige 

kontaktades. 

Man kan även tala om den pragmatiska validiteten i studien, det vill säga, om den kunskap 

man kommit fram till är användbar (Gunnarsson, 2002). Mycket information som har tagits 

fram har varit till grund för de slutsatser som har dragits i rapporten, vilket pekar på en god 

pragmatiskt validitet. En mindre del av informationen i resultatet kan dock anses vara 

överflödigt och inte beaktats i slutsatserna. Ett exempel på det senare är antalet år som 

nattis har bedrivits. 
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4 Resultat 
Alla resultat som redovisas är ett genomsnittligt resultat omvandlat från 81 kommuner till 

samtliga 290 kommuner i Sverige, eller en procentuell fördelning av de undersökta 

verksamheterna. Hänsyn har tagits till att de tre storstäderna, Malmö, Göteborg och 

Stockholm togs med i insamlingen av information och har korrigerats. 

4.1 Kommuner – utbredning och ökning nattisverksamheter 

4.1.1 Utbredning av nattisverksamheter 

Undersökningen visar att det finns i cirka 117 kommuner i Sverige som bedriver 

nattisverksamhet vilket motsvarar ca 40 % av Sveriges kommuner. Totalt antal nattislokaler 

uppskattas vara cirka 142 stycken i hela landet. 

Av de totalt cirka 142 nattisverksamheterna som uppskattas finnas i Sverige så har 

merparten av dessa funnits i fler än 5 år. Nedan i tabell 4 redovisas under hur lång tid 

verksamheterna har bedrivits. 

Tabell 4: Antal år nattisverksamheterna har bedrivits. 

Antal år Antal Procent 

1-2 år    51 stycken    35 % 

3-5 år   18 stycken   13 % 

Fler än 5 år   73 stycken   52 % 

 

Statistiken från tabell 4 redovisar hur länge kommunen har bedrivit nattisverksamhet, alltså 

inte hur länge verksamheten har bedrivits i just den lokal som för tillfället är avsedd för 

nattisverksamheten. 

4.1.2 Förväntad ökning av nattisverksamheter 

3.1.2 Förväntad ökning 

Av undersökningen framgick det att ett fåtal kommuner var på gång att starta upp en 

nattisverksamhet och ett flertal var osäkra, eller höll på att utreda situationen. Cirka 10 % av 

kommunerna som kontaktades var osäkra på om en nattisverksamhet skulle starta. De höll 

antingen på att handlägga ärendet, eller undersökte hur behovet såg ut i kommunen. Därav 

uppstår det en relativt stor osäkerhet i hur stor ökning som kan förväntas. Av kommunerna 

som kontaktades framgick det inte helt klart om de var på gång att lägga ner några 

nattisverksamheter. Frågan ställdes inte rakt ut men inga indikationer på att så var fallet 

framgick och det är antaget att inga nattisverksamheter är på gång att läggas ner. 

Av de kommuner som inte bedrev någon nattisverksamhet så var det mellan 5 och 15 % av 

kommunerna som var på gång att starta en nattisverksamhet. Detta motsvarar en ökning på 
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mellan 15 till 44 kommuner som kommer att starta en nattisverksamhet inom det närmsta 

året.  

De vanligaste anledningarna till att det inte bedrevs nattisverksamhet i kommunerna var att 

det inte fanns något behov av det, eller att det var en politisk eller ekonomisk fråga.  

Det som är redovisat ovan är ökningen av antalet kommuner som kommer att bedriva en 

nattisverksamhet inom det närmaste året. De kommuner som redan bedriver nattis och som 

kommer öppna upp ytterligare finns inget underlag för. Detta ger alltså inte en bild av 

ökningen av antalet lokaler som används för nattis, utan andelar kommuner som bedriver 

nattis. 

4.1.3 Förskolor med förlängda öppettider 

Med förskola med förlängda öppettider avses förskolor som har öppet tidigt på morgonar 

eller sent på kvällen utöver den normala arbetstiden.  

63 kommuner i Sverige bedriver enbart förskola med förlängda öppettider, utöver vanlig 

förskola. Hur många lokaler som används för detta är svårt att säga på grund av att många 

kommuner erbjuder inte förlängda öppettider på en specifik förskola. Vilken förskola som 

har förlängda öppettider avgörs istället av var i kommunen som behovet finns, vilket gör att i 

princip alla förskolor i kommunen kan användas till kvällsomsorg. I tabell 5 nedan 

sammanfattas utbredningen av nattisverksamheter och förskolor med förlängda öppettider i 

hela Sverige. 

Tabell 5: Översikt över nattis och förskola med förlängda öppettider i hela Sverige. 

 Antal procent 

Kommuner som bedriver nattis.   117 kommuner   40 % 

Kommuner som enbart erbjuder 

förskolor med förlängda öppettider, 

utöver vanlig förskola. 

  63 kommuner   22 % 

Kommuner som inte erbjuder något av 

ovanstående. 

  110 kommuner   38 % 

Totalt 290 kommuner 100 

 

4.2 Föreståndare på nattis – personal, lokaler och brandskydd 

Totalt kontaktades 33 nattisverksamheter. Statistiken redovisas såväl procentuellt som i 

antal av de 33 verksamheterna. 
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4.2.1 Lokaler 

Verksamheten bedrevs till större delen i förskolelokaler, men den bedrevs också i vissa fall i 

lägenhetshus och fristående villor. I två av de undersökta verksamheterna bedrevs enbart 

nattisverksamhet. I övriga bedrevs daglig verksamhet i form av förskola eller familjedaghem 

under dagen. I tabell 6 nedan presenteras fördelningar av lokalerna som används för nattis. 

 

Tabell 6: Lokaler som används för nattis 

Lokaler Byggnadsklass Antal Procent 

Förskolelokaler  Br 3 22 stycken 67 % 

Lägenhetshus Br 1  8 stycken 24 % 

Villa (2-plan) Br 1  2 stycken 6 % 

Villa (1-plan) Br 3  1 stycken 3 % 

 

Lägenhetshusen låg på markplan, med ett undantag då det låg på andra våningen över ett 

ålderdomshem. 

4.2.2 Personal och barn 

Antalet personal som var på plats under natten varierade mellan en och två stycken. Detta 

berodde på hur mycket barn det var på plats, deras ålder samt barnens hjälpbehov. 

Undersökningen visade på att varje personal vanligtvis hade hand om mellan 3-6 barn under 

natten. Detta kan jämföras med personaltätheten på förskolor som enligt Skolverket (2015) 

ligger på 5,3 barn per årsarbetare.  

Siffran för personaltätheten på nattis är inte definitiv utan beror även på barnens åldrar och 

hjälpbehov. Resonemanget kring när det behövs mer personal har varit olika. En del har 

ansett att mer personal behövs om barnen är äldre, medan en del anser att det är tvärtom. I 

tabell 7 nedan visas fördelningen av hur många barn varje personal har ansvar för utifrån de 

33 undersökta nattisverksamheterna. 

Tabell 7: Antal barn varje personal har hand om under natten. 

Antal barn Procent 

1-2 barn  10 % 

3-4 barn 35 % 

5-6 barn  52 % 

7-8 barn 3 % 

På 65 % av de undersökta nattisverksamheterna så fick personalen sova under natten. Vid 

tillfälle då det var två ur personalen på plats under natten, där en måste vara vaken medan 

den andre fick sova, så räknas det som att personal är vaken. 
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Det finns nästan alltid möjlighet för barnen att sova i olika rum. På 81 % av de undersökta 

nattisverksamheterna angav man att barnen kan sova i olika rum. De flesta verksamheterna 

har 2-3 olika rum som barnen kan sova i. Detta beror mycket på antal barn, barnens ålder 

eller om något barn har särskilda behov. Personalen sover antingen i samma rum som 

barnen eller har ett eget rum alldeles intill. Även detta beror på hur gamla barnen är samt 

deras behov. 

4.2.3 Brandskydd 

Av undersökningen framgår inte om brandskyddet uppfyller dagens krav som ställs på 

förskolor enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:26), BBR. För en sådan undersökning krävs 

platsbesök på verksamheterna, en tillsyn via telefon anses inte vara tillräckligt. 

Förändringar 

Av de 33 nattisverksamheterna så hade 48 % genomfört någon typ av förändring i 

brandskyddet då nattis skapades. 24 % hade inte gjort några förändringar alls och övriga 28 

% visste inte om någon förändring hade gjorts. 

Den vanligaste ändringen i brandskyddet som man gjorde för att höja säkerhetsnivån på 

brandskyddet då man skapade nattis var att installera brandlarm kombinerat med 

utrymningslarm som var vidarekopplat till räddningstjänst eller SOS. 38 % av de undersökta 

nattisverksamheterna hade redan ett brandlarm innan nattis skapades och 34 % installerade 

brandlarm då man skapade nattis. Resterande 28 % gjorde ändringar av utrymningsvägar, 

brandcellsindelning, seriekopplade brandlarm, nya skriftliga rutiner eller var osäkra på om 

någon förändring hade gjorts. 

Larmanordning 

I tabell 8 nedan redovisas vilken typ av larmanordning de undersökta nattisverksamheterna 

har.  

Tabell 8: Larmanordningar på de undersökta nattisverksamheterna. 

Larmanordning Antal Procent Kommentar 

Brandlarm  24 stycken 73.% Oftast kopplat till 

SOS/räddningstjänst 

och utrymningslarm  

Seriekopplade 

brandvarnare 

4 stycken 12 %  

Brandvarnare 4stycken 12 %  

Vet ej 1 stycken 3 %  

 

BBR ställer krav på larmanordningar för tidig upptäckt i händelse av brand. En brandvarnare 

detekterar en brand och ger ifrån sig en larmsignal för att varna personer. Om brandvarnare 

är seriekopplade i en byggnad ger samtliga brandvarnare ifrån sig en larmsignal, det vill säga 
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det är inte bara den brandvarnaren som detekterar larmet som ger ifrån sig larmsignal. 

Brandlarm används för att snabbt kunna detektera en brand, dessa utgörs oftast av en 

rökdetektor. Brandlarmet kan i sin tur aktivera andra funktioner, till exempel 

utrymningslarm, räddningstjänst eller någon ur personalen.  

Nödbelysning 

Undersökningen visar på att förmodligen ingen av nattisverksamheterna har nödbelysning 

installerat. Ett flertal var dock osäkra på om det fanns och möjligheten finns att nödbelysning 

är installerats på dessa ställen.  

I sammanhanget bör man dock vara medveten om att så kallade vägledande markeringar i 

form av gröna skyltar normalt innehåller nödbelysning i själva skylten. Vägledande 

markeringar är inget krav i BBR för förskolor men är ändå ganska vanligt förekommande 

utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Även om den vägledande markeringen inte ger säkerställd 

nödbelysning i hela verksamheten kan den utgöra ett komplement till nödbelysning och är 

betydligt bättre än ingen nödbelysning över alls vid strömavbrott.  

Brandcellsindelning 

Endast en av de 33 nattisverksamheterna hade sovrummet som egen brandcell. 

Nattisverksamheter som bedrevs i förskolelokaler låg vanligtvis på en begränsad del av 

förskolans avdelning. I bästa fall var avdelningen brandteknisk avskild med E30 mellan 

nattisverksamheten och intilliggande avdelningar. En del förskolelokaler bestod inte av 

någon brandteknisk indelning alls, vilket gjorde att nattisverksamheten endast var en del 

inom förskolan. 

Utrymningsvägar 

Undersökningen ger ingen klar bild på hur situationen med utrymningsvägar ser ut. Det som 

kan konstateras är att få nattisverksamheter har utrymningsväg från sovrum direkt ut till 

säker plats. Många av sovrummen har dock fönster ut från sovrummen, men dessa kan inte 

klassas som utrymningsvägar. Från nattisverksamheterna som använder lägenhetshus som 

ligger på markplan så finns vanligtvis en utrymningsväg i vardera ände av lägenheten. I 

förskolelokalerna så finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. I den ena 

tvåplansvillan hade man löst utrymningsväg genom en spiraltrappa från över våningen. 

Enplansvillan hade endast en utrymningsväg som var huvudentrén. 

Övrigt 

I princip samtliga nattisverksamheter hade brandsläckare, brandfiltar och utrymningskyltar 

utsatta i verksamheten. Övningar och rutiner angående utrymning verkade finnas i större 

omfattning. Enstaka åtgärder som fanns hos verksamheterna var överfallslarm som var 

kopplat till SOS. Räddningstjänsten hade varit och gjort tillsyn på samtliga undersökta 

nattisverksamheter. 
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4.2.3 Typiska brandskyddet 

Brandskyddet på nattisverksamheterna varierade från bra till mindre bra. Nedan följer 

exempel på tre nattisverksamheter och dess brandskydd.  

Exempel 1: 

Detta exempel kommer från den kommun som hade gjort flest förändringar i brandskyddet 

då nattis skapades och anses också ha det högsta brandskyddet. Nattiset ligger på 

bottenplan i ett lägenhetshus där två lägenheter har slagits ihop till en. När detta nattis 

skapades så förändrade man utrymningsvägar, brandcellsindelning och installerade 

brandlarm kopplat till SOS. Alla barnen var tvungna att sova i samma rum som också hade 

gjorts till egen brandcell. Utrymningsvägar fanns från denna brandcell direkt ut till säker 

plats. Fyra stycken utrymningsvägar fanns totalt från lokalen och brandsläckare och 

brandfiltar fanns utplacerade. Personalen hade hand om 5-6 barn vardera och var tvungna 

att vara vakna hela natten. 

Exempel 2: 

Exempel 2 visar på det vanligaste brandskyddet som fanns på verksamheten. Lokalen är en 

förskolelokal och nattisverksamheten pågår i en begränsad del av förskolelokalen.  Ytan för 

nattisverksamhet är vanligtvis inte avskild med någon brandteknisk konstruktion från annan 

avdelning. Brandlarm eller seriekopplade brandvarnare finns på plats. Personalen får sova 

under natten och har ansvar för 5 till 6 barn vardera. Barnen sover utspridda i 2-3 rum och 

personalen sover i eget rum eller med de yngre barnen. Minst två utrymningsvägar finns från 

avdelningen som verksamheten bedrivs i och dessa går inte att nå direkt från sovrummen. 

Brandsläckare och brandfiltar finns utplacerade i lokalen  

Exempel 3: 

Detta exempel visar på hur ett mindre bra brandskydd på nattis kan se ut. Personalen har 

hand om 5-6 barn vardera och sover under natten. Verksamheten bedrivs i förskolelokaler. 

Inga förändringar har gjort i brandskyddet då nattis skapades. Så brandskyddet för nattis är 

projekterat utifrån verksamhetsklass 5A, förskola.  

 

4.3 Brandkonsulter – sammanfattning av svar 

Sex brandkonsulter kontaktades och intervjuades via telefon. Alla tyckte att dagens 

brandskyddskrav på förskolor var tillräckligt höga.  En ansåg att det var lite lågt om man 

jämför med andra verksamhetsklasser, och en tyckte att det borde förtydligas från vilken 

ålder barn kan antas kunna sätta sig själva i säkerhet. Den senare kommentaren syftar på om 

det är acceptabelt att placera ett dörrtryck eller vred högt upp på dörren. 

Angående det byggnadstekniska brandskyddet på nattis vid sovande personal så var svaren 

relativt lika. Anordning för tidig upptäckt av brand i form brand och utrymningslarm istället 

för brandvarnare ansågs vara ett rimligt skydd. Nödbelysning ansågs också vara en rimlig 
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åtgärd, iallafall om lokalen var stor och det inte fanns utrymningsväg direkt från sovrummen. 

Några tyckte att personaltätheten var en viktig faktor. Om det är en personal på 2-3 barn 

ansågs det likna ett vanligt boende och inga speciella åtgärder kan tänkas behövas. Vid fler 

barn krävs åtminstone ett brandlarm. 

Brandkonsulterna var överens om att nattisverksamheterna borde projekteras utifrån att 

personalen sover. En större skillnad mellan sovande och vaken personal ansågs inte finnas 

mer än att det blev en något kortare varseblivningstid vid vaken personal. De konsulter som 

hade projekterat ett nattis hade förutsatt att personalen var sovande under natten. 

På de projekterade nattisverksamheterna så hade man inte avskilt sovrummen som egen 

brandcell. Detta med motivering att det var alltför kostbart och att utrymningsvägarna i 

byggnaden skulle behöva ändras. Nödbelysning hade inte heller installerats, men man tyckte 

ändå det var ett rimligt krav att ha. 

På det organisatoriska brandskyddet tyckte man att utbildning, rutiner och repetition var 

viktigt. Ansvaret över hur utrymningen ska gå till bör vara kartlagt. MSB bör ge ut riktlinjer i 

handböcker som förtydligar hur det organisatoriska arbetet ska se ut. Krav på ett visst antal 

personal per barn bör finnas, vilket bör vara fler på nattis än på förskola. 
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4.4 Räddningstjänst – sammanfattning av svar 

Tre personer från räddningstjänst intervjuades. Svaren från dessa redovisas nedan var för 

sig. Svaren är räddningstjänstens egna tankar och funderingar kring brandskyddet omskrivna 

för att passa sammanhanget. 

Person 1 

Dagens brandskyddskrav på förskolor är tillräckliga sedan krav på återinrymning infördes. 

Detta är viktigt eftersom personalen måste utrymma alla barnen och måste då ha en 

möjlighet att ta sig in i lokalen igen. Brandlarm anses inte vara nödvändigt på förskola 

eftersom personal alltid finns på plats. Ett tekniskt problem som uppstått hos konsulter är 

brandcellsindelningen. En del tolkningar av hur stor en avdelning är har gjort att hela 

förskolor med till exempel tre avdelningar har ej avskilts med brandtekniska avgränsningar.  

Utgångspunkten bör vara att personalen är vaken under natten och kraven bör vara satta 

efter det. Brandskyddet är alldeles för lågt för nattisverksamheter och bör inte sättas i 

verksamhetsklass 5A. Barnen är inte vakna och kan inte förväntas utrymma på egen hand. 

Vid en utrymning kan barn inte förväntas agera rationellt, utan de kan springa iväg och 

gömma sig eller dylikt. Verksamhetsklass 5C är en bättre passande verksamhetklass för 

nattis, fast utan krav på sprinkler. Det bör finnas heltäckande brand och utrymningslarm, 

brandteknisk avskiljning på sovrummen och lampor som tänds då larmet går igång. Det är 

rimligt att alla barnen ska sova i samma rum. Om nattisverksamheten har tre barn eller färre 

anses inte dessa åtgärder behövas. Dessa åtgärder, ljus, larm och avskiljning anses vara 

ekonomiskt försvarbara lösningar. 

Person 2 

Dagens brandskydd på förskolor är en rimlig nivå och bör inte kompletteras med något. 

Nattis bör inte utformas efter en redan befintlig verksamhetsklass utan efter vilka 

brandskyddsåtgärder som krävs. BBR säger inte att en verksamhetsklass måste användas 

utan man bör istället utforma nattis efter analytisk dimensionering utefter vilka 

förutsättningar som finns. Brand och utrymningslarm bör finnas. Larmet borde vara 

vidarekopplat till någon som kan vidta åtgärd, detta behöver nödvändigtvis inte vara 

räddningstjänsten. Sovrummen bör vara egna brandceller klassat EI60. Nödbelysning är ett 

rimligt krav att ha. 

Brandskyddet på nattis bör utformas efter sovande personal. Om man drar en parallell med 

räddningstjänst som får sova under beredskap på natten, så bör detta betyda att personal på 

nattis också borde få sova. 

Krav och riktlinjer borde finnas, till exempel att en personal har hand om barn i en brandcell. 

Handböcker angående det organisatoriska arbetet och hur det ska bedömas från MSB borde 

tas fram. Det anses vara onödigt att skriva regler för en verksamhet som bedrivs i varannan 

kommun.  
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Person 3 

Kraven som idag ställs på förskolor är inte tillräckliga. Dagens krav på anordning för tidig 

upptäckt av brand är brandvarnare. Räddningstjänsten i kommunen tycker inte detta är ett 

rimligt krav på förskolor då det krävs en bra och snabb samordning för att utrymma barnen 

som inte kan sätta sig själva i säkerhet. Automatiskt brandlarm kopplat till utrymningslarm 

bör vara krav på samtliga förskolor. 

Under natten kan man förvänta sig att antalet barn per personal ökar. Detta medför en ökad 

kostnad att ha personal på en verksamhet under nattetid. Det är också en högre kostnad om 

personalen måste vara vaken jämfört om man låter de sova i ”beredskap”. Det går inte att i 

detalj att reglera i byggskedet hur mycket vaken/sovande personal som kan finnas i 

verksamheten. Om man jämför med annan vårdverksamhet kan man urskilja trenden att 

antal personal på natten minskas till minsta möjliga. Detta har bland annat 

uppmärksammats genom föreläggande som lagts på vårdverksamhet och som har bifallits. 

Utifrån detta resonemang bör brandskyddsnivån för nattis läggas på brandteknisk 

brandskyddsnivå och inte organisation eller personal i så stor utsträckning som möjligt. 

Det byggnadstekniska brandskyddet på nattis bör kompletteras med följande: 

1. Automatiskt brandlarm med utrymningslarm: Eftersom personal kan tillåtas sova kan de 

inte förväntas upptäcka en brand lika snabbt som i vaket tillstånd. Även reaktionstiden till 

agerande kan förväntas bli längre. Ett brand- och utrymningslarm kortar ner varseblivnings- 

och reaktionstiden markant. En allmän rekommendation för brandlarmet bör vara att det är 

vidarekopplat till räddningstjänsten. 

Det är vanligt med anlagda bränder på skolor och det är då även på grund av den 

samhällsnytta en sådan verksamhet tillför rimligt med vidarekoppling till räddningstjänst. 

Föräldrar som inte kan gå till arbetet på grund av att barn inte har tillträde till en nerbrunnen 

förskola påverkar samhället markant, även utöver egendomskostnaden. 

2. Tätare avskiljning än två avdelningar eller funktionella enheter: Då det kan antas att både 

barn och personal sover på natten, bör det finnas en tätare avskiljning än för 

dagtidsverksamhet för att underlätta en utrymning och förhindra en snabb spridning av en 

brand. Det kan vara sovdelar i egen brandcell, kortare gångavstånd för utrymning och/eller 

nattis enbart på markplan med utrymning direkt till det fria. Avsteg från detta kan vara 

boendesprinkler. 

3. Nödbelysning: Eftersom utrymning med större sannolikhet kan ske efter mörkrets inbrott 

behövs nödbelysning. 

4.5 Tidigare förslag – sammanställning remissvar 

I oktober 2013 skrev Boverket en konsekvensutredning angående ett flertal revideringar i 

Boverkets byggregler. En av ändringarna var att få in nattisverksamhet i verksamhetsklass 5A 
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med den förhöjande säkerhetsåtgärden att installera utrymningslarm kopplat till 

automatiskt brandlarm. Detta förslag fick en del kommentarer och synpunkter från 

brandkonsulter, intresseföreningar och räddningstjänster runt om i Sverige. I bilaga 5 finns 

samtliga kommentarer och synpunkter som handlar om revideringen angående 

nattisverksamhet.  

Den generella uppfattningen var att säkerhetsnivån i förslaget för nattis var för låg. Enbart 

brandlarm kopplat till utrymningslarm ansågs inte vara en tillräcklig åtgärd. Paralleller drogs 

till andra verksamhetsklasser där förutsättningarna ser liknande ut och menade då att 

brandskyddet för nattis därför ska ha högre krav. Två aspekter som var vanligt 

förekommande var att nattis bör utformas med nödbelysning och brandteknisk avskiljning av 

sovrummen. Nedan följer en sammanfattning av kommentarerna och synpunkterna från 

remissvaren angående nödbelysning och brandcellsindelning. 

Motiveringen till att nödbelysning ansågs vara ett rimligt krav var för att kunna möjliggöra en 

säker utrymning. Bemanningen kan förväntas vara låg på natten och personalen som arbetar 

måste orientera sig i lokalen under lång tid efter att branden startat för att hitta och bära ut 

barnen. Barn har också en tendens att inte bete sig rationellt i diverse situationer vilket gör 

utrymningen ännu svårare. Andra verksamhetsklasser med försvårande förutsättningar för 

utrymning har krav på nödbelysning. Därav ansågs det rimligt att nattis också har krav på 

detta.  

Brandteknisk avskiljning av övernattningsrum ansågs som en rimlig åtgärd om man jämför 

med andra verksamhetklasser. I verksamhetsklass 3B är varje boenderum en egen brandcell 

och personerna som förväntas vistas där antas kunna utrymma på egen hand. I 

verksamhetsklass 4 är varje övernattningsrum en egen brandcell och även där förväntas 

personerna kunna utrymma på egen hand. Jämför man detta med nattisverksamhet där 

barnen inte kan förväntas sätta sig i säkerhet själv så är brandteknisk avskiljning ett rimligt 

krav att ha. Ytterligare förväntas det finnas en lägre bemanning på nattis än på förskola. För 

att en säker utrymning ska kunna ske ansågs det nödvändigt med brandcellsindelning så att 

utrymmande personer är skyddade under längre tid. 

4.6 Bränder i förskolor – statistik 

Statistiken som följer bygger på antalet räddningsinsatser dit den kommunala 

räddningstjänsten larmats enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och är baserad på 

data från räddningstjänstens insatsrapporter. Bränder som kan tänkas ha uppstått där 

räddningstjänsten inte har ryckt ut har inte iakttagits i statistiken. 

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det skett i genomsnitt 79 

insatser per år till förskolor under de senaste tio åren. I genomsnitt har 31 av dessa insatser 

per år varit på grund av anlagd brand. Detta innebär att 40 % av alla insatser till förskolor är 

på grund av anlagd brand. (MSB, 2015)  
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I figur 1 nedan visas det totala antalet insatser till förskolor samt antalet anlagda bränder i 

Sverige under de tio senaste åren. 

 

Figur 1: Antalet insatser till förskolor och antalet anlagda bränder i Sverige under de tio senaste åren (MSB, 2015) 

Av de 31 insatser som sker i genomsnitt per år till följd av anlagd brand så sker 25 av dessa 

mellan klockan 18:00 och 07:00. Detta motsvarar 80 % av de anlagda bränderna. (MSB, 

2015)  

4.7 Förutsättningar och brandskydd för nattis 

I tabell 9 listas en tolkning av hur nattis förhåller sig till de fyra förutsättningarna, kap 5:21, i 

Boverkets byggregler (BFS:2011:26), BBR. 

Tabell 9: Tolkning av förutsättningarna som gäller för nattis. 

Förutsättningar Tolkning av nattis 
I vilken utsträckning personerna har kännedom om 
byggnaden och dess utrymningsmöjlighet 

Barnen på ett nattis förväntas inte kunna utrymma på 
egen hand, därav är det irrelevant i vilken 
utsträckning personerna har kännedom om 
byggnaden.  

Om personerna till största del kan utrymma på egen 
hand 

Eftersom barn på förskola inte förväntas kunna 
utrymma på egen hand förväntas inte barn på nattis 
kunna göra det heller. 

Om personerna kan förväntas vara vakna Varken barnen eller personalen på plats kan 
förväntas vara vakna, utan förväntas vara sovande. 

Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer 
eller där en brand kan få ett mycket snabbt och 
omfattande förlopp 

Om det finns risk för förhöjd uppkomst bör 
egentligen relateras till verksamhetsklass 6. På nattis 
finns en förhöjd risk för uppkomst av brand genom 
antalet anlagda bränder som förekommer på 
förskolor. Detta är en aspekt som man bör ta hänsyn 
till.  

 

Det vanligaste brandskyddet i befintliga nattisverksamheter var att det är projekterat enligt 

verksamhetsklass 5A med förhöjd säkerhetsnivå genom ett installerat brandlarm (kopplat till 

utrymningslarm och/eller SOS) samt att vägledande markeringar fanns.  Nedan i tabell 10 

redovisas en jämförelse mellan vilket brandskydd som vanligtvis finns på dagens nattis och 

brandskyddskraven i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C.   
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Tabell 10: Skillnader mellan brandtekniska krav för verksamhetsklass 5 och dagens brandskydd på nattis 

 Vk5A Dagens nattis Vk5B Vk5C 

Byggnadsklass 1-plan: Br3 

2-plan: Br1 

1-plan: Br3 

2-plan: Br1  

1-plan: Br2 

2-plan: Br1 

1-plan: Br2 

2-plan: Br1 

Automatiskt 

släcksystem 

Nej Nej Ja Ja 

Larmanordning Brandvarnare Automatiskt 

brandlarm 

kopplat till 

utrymningslarm 

och SOS 

Automatiskt 

brandlarm kopplat till 

utrymningslarm 

Automatiskt 

brandlarm 

Brandcellsindelning Högst två 

avdelningar 

inom samma 

brandcell (E30) 

Högst två 

avdelningar inom 

samma brandcell 

(E30) 

Bostadslägenheter bör 

utformas i egen 

brandcell (EI60) 

Vårdavdelningar, 

operationsavdelni

ngar eller andra 

funktionella 

enheter bör vara 

egna brandceller 

Nödbelysning Nej Nej Ja Ja 

Vägledande 

markeringar 

Nej Ja Nej Ja 

Gångavstånd till 

närmaste 

utrymningsväg 

30m 30m 45m 30m 

 

Skillnaderna i tabell 10 ovan visar på att brandskyddet på nattis är för lågt då man jämför 

med verksamhetsklasser med liknande förutsättningar. 

4.8 Förskola, förskola med förlängda öppettider och nattis 

För att kunna reglera nattisverksamheter i BBR är det nödvändigt att klargöra skillnaderna 

mellan förskola, förskola med förlängda öppettider och nattis. En viktig fråga är om nattis 

och förskola med förlängda öppettider bör ha samma brandtekniska krav, eller förskola och 

förskola med förlängda öppettider. Skillnaderna i de olika verksamheterna ligger främst i 

personalantal, risk för anlagd brand och huruvida personal och barn sover på plats. I tabell 

11 nedan visas skillnaderna för verksamheterna. 
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Tabell 11: Skillnader mellan förskola, förskola med förlängda öppettider och nattis. 

 Förskola Förskola med förlängda 

öppettider 

Nattis 

Personal vakna? Ja Ja Nej 

Barn vakna? Till större del Till större del  Nej 

Antal ur 

personalen? 

Många Få, 1-2 stycken Få, 1-2 stycken 

Risk för anlagda 

bränder? 

Liten Större Störst 

 

I tabell 11 kan man se att förskola med förlängda öppettider är ett mellanting av förskola och 

nattis. Vilket också borde medföra att brandskyddet bör vara något högre på förskola med 

förlängda öppettider än på förskola, och att nattis borde ha något högre krav än förskola 

med förlängda öppettider. Att ha olika brandskydd på dessa tre verksamheter är dock inte 

rimligt utan skulle innebära allt för stora ändringar av BBR och skulle troligtvis bli alltför 

komplicerat i verkligheten. Verksamheterna bör istället delas in i två separata delar där 

nattis erhåller ett högre brandskydd än förskolor. Förskolor med förlängda öppettider måste 

därmed landa i antingen nattisverksamheten eller i förskoleverksamheten.  

Om förskolor med förlängda öppettider ska ha samma brandskydd som förskolor bör man 

höja kraven på förskolor. Detta skulle göra det lättare för alla förskolor att erbjuda omsorg 

till barnen under sena kvällar. Eftersom det vanligtvis inte är en specifik förskola som 

erbjuder omsorg utöver den vanliga arbetstiden är detta alternativ det mest logiska och 

mest praktiska. Vidare så är det vanligt förekommande att barnen sover middag på 

förskolor, vilket inte skiljer sig så mycket från situationen på förskolor med förlängda 

öppettider där barnen kan tänkas sova under kvällen. 

Om man däremot skulle säga att förskolor med förlängda öppettider ska ha samma 

brandskydd som nattis skulle detta ändå medföra att större delen av Sveriges förskolor 

skulle behöva förbättra sitt brandskydd. Även där kvällsomsorg endast sker i mycket liten 

utsträckning. Detta gör att förskolor och förskolor med förlängda öppettider bör ha samma 

brandskydd. 
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5 Diskussion 
Resultaten visar på att nattis är en verksamhet som behöver regleras genom föreskrifter och 

allmänna råd i BBR. Brandskyddet på nuvarande nattis är vanligtvis projekterat enligt vk5A 

med brandlarm som säkerhetshöjande åtgärd. Men det finns även nattisverksamheter som 

har samma brandskydd som dagens krav gällande förskolor, det vill säga med enbart 

brandvarnare. Oavsett brandlarm eller ej så är brandskyddet inte tillräckligt. Skillnaden 

mellan nattis och förskola är vanligtvis att både personal och barn är sovandes vid nattis 

samt att det oftast endast är en ur personalen på plats. Detta gör nattis extra sårbart i 

förhållande till förskolor.  

5.1 Nattis och förskola med förlängda öppettider 

Ett problem i studien var på vilket sätt man skulle förhålla sig till nattis och förskolor med 

förlängda öppettider. Som resultatet visar så bör brandskyddet på förskolor med förlängda 

öppettider vara något högre än i förskolor men något lägre än i nattis. Att ha olika 

brandskyddskrav på nattis, förskola med förlängda öppettider och förskola anses dock inte 

rimligt.  Ändringarna i BRR skulle förmodligen bli mycket omfattande och det skulle bli 

komplicerat i verkligheten. Eftersom många kommuner vanligtvis kan erbjuda förskola med 

förlängda öppettider på alla förskolor i kommunen, så skulle det vara praktiskt att förskolor 

och förskolor med förlängda öppettider erhåller samma brandskydd. Skillnaderna i 

verksamheterna är dessutom inte så stora som kan ses i tabell 11. Barnen kan tänkas sova 

middag på förskolor, på samma sätt som barnen kan tänkas sova en stund på kvällen i 

förskolor med förlängda öppettider. För att förskolor och förskolor med förlängda öppettider 

ska erhålla samma brandskyddskrav skulle det vara nödvändigt att brandskyddskraven på 

förskolor höjs. Det skulle leda till att förskolor med förlängda öppettider kan bedrivas i 

samma lokaler som vanliga förskolor. På de förskolor som även erbjuder nattis så skulle 

brandskyddsnivån höjas ytterligare. 

5.2 Rimligt brandskydd 

5.2.1 Förskola och förskola med förlängda öppettider 

Om förskolor med förlängda öppettider ska kunna bedrivas i vanliga förskolor krävs det att 

brandskyddskraven höjs för förskolor. Rimliga krav att ha på förskolor med förlängda 

öppettider är brandlarm som är kopplat till utrymningslarm. Trots att verksamheten bedrivs i 

en mindre del av förskolan så skulle personalen ändå tidigt upptäcka en brand, även om den 

sker i en annan del av byggnaden som står tom under kvällen. Även i förskolor skulle detta 

krav vara rimligt. När man ska utrymma med barn är det viktigt att personalen tidigt kan 

organisera sig. Med ett utrymningslarm skulle alla avdelningar i förskolan bli varnade och på 

så sätt snabbare utrymma barnen. Att brandlarmet även är vidarekopplat till någon person 

som snabbt kan vara på plats är en viktig aspekt på framförallt för nattisverksamheter. Här 

kan personalantalet vara lägre, och att utrymma barn ensam, till exempel under en 

vinterkväll, är inte enkelt då någon måste kunna ta emot barnen som utryms. 



27 
 

5.2.2 Nattis     

Genom jämförelserna mellan verksamhetsklasser med liknande förutsättningar som på 

nattis kan ett rimligt brandskydd föreslås för nattisverksamheter. Verksamhetsklass 5B och 

5C, som omfattar personer som kan tänkas vara sovande samt inte kan utrymma på egen 

hand, har ett betydligt högre brandskydd än vad dagens nattis har. Samtliga 

verksamhetsklasser i BBR som omfattar personer som inte kan förväntas vara vakna har krav 

på brandcellsindelning av sovrummen. Kraven på larmanordningar som finns på olika 

verksamhetsklasser är ställda utifrån vad som anses vara rimligt. På till exempel sjukhus så är 

det inte krav på något utrymningslarm, utan endast brandlarm som är vidarekopplat till 

personalen. Tanken bakom detta är främst att inte skapa panik bland patienter som kan ha 

svårigheter att sätta sig själva i säkerhet. Med detta sagt så kan man dra slutsatsen att 

brandskyddet för nattis inte enbart kan bestämmas utifrån att jämföra 

verksamhetsklassernas olika krav på brandskydd. Hänsyn måste också tas till hur 

verksamheten ser ut och vilket brandskyddskrav som kan tänkas behövas på just nattis 

utifrån förutsättningarna som finns där.  

5.2.3 Brandcellsindelning 

Ett problem som har uppstått under arbetets gång är hur brandcellsindelningen bör se ut på 

förskolor, förskolor med förlängda öppettider och nattis. I dagens krav finns endast att om 

förskolor består av fler än två avdelningar så skall dessa avdelningar vara avskilda med 

brandteknisk klass lägst E 30. Anledningen till varför det är ett lägre krav på just förskolor än 

på andra Br3 byggnader är oklart. Från resultatet av jämförelser mellan olika 

verksamhetsklasser kan man komma fram till att sovrummen på nattis bör vara egna 

brandceller. Problemet med att ha sovrummen som egen brandcell är dock att det då måste 

byggas till en utrymningsväg från detta rum. Ett annat alternativ skulle vara att 

nattisavdelningen skulle bedrivas inom en egen brandcell i förskolan. Alltså att hela 

nattisavdelningen var brandtekniskt avskild från övriga avdelningar. Genom detta skulle 

sovrummen som egna brandceller inte behövas, och därmed skulle det bli mindre kostnader 

i och med att man inte behöver bygga till en utrymningsväg från sovrummet. 

5.3 Risk för anlagd brand 

På grund av att det finns ett hot mot förskolor genom anlagda bränder är detta något som 

bör beaktas. Nattis är framförallt utsatt eftersom verksamheten pågår under hela natten. 

Men även förskola med förlängda öppettider kan anses påverkas av detta hot. En 

värmekänslig brandvarnare i form av en kabel runt om förskolan i takfoten skulle möjliggöra 

en tidig upptäckt av brand vid en anlagd brand och är en eventuell lösning till detta problem. 

Dock är det problematiskt då nattis inte alltid bedrivs i en förskola med fri takfot runt hela 

byggnaden. Om verksamheten bedrivs i till exempel lägenhetshus är det svårare att utföra 

förslaget. Detta leder till att krav på värmekänslig brandvarnare i BBR kan bli svårt att införa. 
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5.4 Synpunkter från brandkonsulter och räddningstjänst 

Efter diskussion med brandkonsulter och räddningstjänster och efter att ha studerat 

remissvaren från den senaste revideringen av BBR så har det varit en del synpunkter på att 

personaltätheten vid nattis förmodligen är lägre än på förskolor. Enligt resultatet från 

undersökningen visar det sig att på nattis har personalen hand om 3-6 barn vardera. 

Personaltätheten visade sig vara 5,3 barn per årsarbetare på förskolor. Skillnaden i antal 

barn per personal skiljer sig alltså inte så mycket som man tror mellan nattis och förskolor. 

Förmodligen ligger skillnaden istället i att det oftast är en personal på plats under natten på 

nattisverksamheter. Detta kan jämföras med förskolor där det är betydligt fler personal såväl 

som fler barn.  

Vidare fanns synpunkter på att det är onödigt att reglera en verksamhet som bedrivs i 

mindre än hälften av kommunerna i enstaka byggnader. Att reglera nattis med en egen 

verksamhetsklass anses inte nödvändigt, utan man bör försöka passa in nattis i någon redan 

befintlig verksamhetsklass på grund av att omfattningen av nattis är relativt liten. Det är inte 

rimligt att starta en ny verksamhetsklass för varje verksamhet som inte passar in i dagens 

BBR, i synnerhet då verksamheten inte bedrivs i någon stor utsträckning. 

5.5 Verksamhetsklass 

Verksamhetsklass 5B och 5C ligger närmast den verksamhetsklass som nattis bör projekteras 

utifrån. Dock är det mest praktiskt att få in verksamheten i verksamhetsklass 5A på grund av 

att man då enkelt kan bedriva nattis i förskolelokaler med förhöjande säkerhetsåtgärder. För 

att detta ska fungera skulle det vara nödvändigt att brandskyddskraven i verksamhetsklass 

5A höjs så att även förskolor med förlängda öppettider kan bedrivas i förskolor. Sedan med 

ytterligare förhöjande säkerhetsåtgärder skulle man även kunna bedriva nattis på förskolan. 

Detta skulle fungera genom ett mindre antal förändringar i BBR där man i de allmänna råden 

betonar att vissa krav bör finnas om verksamheten bedrivs under natten. Man skulle även 

behöva skriva om definitionen av vilka verksamheter som ingår i verksamhetsklass 5A, 

eftersom det i dagsläget endast innefattar daglig verksamhet. 

Ett annat förslag är att låta nattis gå under verksamhetsklass 5B men utan krav på 

automatiskt släcksystem. Nattis skulle då få ett acceptabelt brandskydd och man hade bara 

behövt införa kraven för den del i förskolan där nattisverksamheten ska bedrivas. 

Avdelningen där nattis bedrivs måste då vara egen brandcell eftersom det är olika 

verksamhetsklasser. Man skulle då även här kanske kunna göra avsteg från att ha 

sovrummen som egna brandceller. Denna ändring skulle dock innebära att ett flertal andra 

aspekter skulle ändras på nattis. Till exempel skulle gångavståndet till närmaste 

utrymningsväg höjas i den del där nattis bedrivs. Även byggnadsklassen skulle ändras från 

Br3 till Br2 om man utgår från att förskolan består av en våning. Detta förslag är förmodligen 

mer komplicerat, och en mer omfattande ändring kommer sannolikt behöva göras i olika 

delar i BBR. 
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6 Slutsatser 
Nattis och förskolor med förlängda öppettider bör båda tillhöra verksamhetsklass 5A. 

Föreskrifter och allmänna råd i BBR behöver då skrivas om för att anpassa verksamheten och 

brandsäkerheten för nattis också.  

Brandskyddet på förskolor bör höjas med krav på brandlarm kopplat till utrymningslarm 

samt att avskiljande konstruktion bör utformas i brandteknisk klass utefter vilken 

byggnadsklass det är. Alltså EI 30 eller EI 60, beroende om det är Br3 eller Br2 byggnad. 

Detta skulle medföra att förskolor med förlängda öppettider, med ett acceptabelt 

brandskydd, skulle kunna bedrivas på samtliga förskolor. 

Om förskolan sedan ska kunna bedriva nattis bör ytterligare säkerhetshöjande åtgärder 

göras. Detta i form av nödbelysning och brandcellsindelning av sovrummen. Krav bör även 

införas på att brandlarmet ska vara vidarekopplat till någon person i närheten som snabbt 

kan vara på plats t.ex. för att ta emot utrymmande barn. 

Förskola och förskola med förlängda öppettider skulle då få samma brandskydd och båda 

ingå i verksamhetsklass 5A. Nattis skulle få ett högre brandskydd och även det ingå i 

verksamhetsklass 5A. I föreskrifter och allmänna råd i BBR skulle man då urskilja nattis 

genom att man hänvisar till daglig verksamhet för brandskyddet på förskolor och förskolor 

med förlängda öppettider och till verksamhet som bedrivs under natten för brandskyddet på 

nattis. Förslaget till hur ändringarna i BBR kan tänkas se ut kan ses i bilaga 6. 

6.1 Förslag till brandskydd 

6.2.1 Förskola 

De brandtekniska kraven på förskolor bör höjas så att även förskolor med förlängda 

öppettider kan bedrivas där utan vidare åtgärder. Brandskyddet på förskolor bör höjas med 

följande byggnadstekniska brandskyddskrav: 

1. Brandlarm kopplat till utrymningslarm 

2. Förbättrad brandteknisk klass vid avskiljande konstruktion 

1.Brandlarm kopplat till utrymningslarm: 

Eftersom förskolor med förlängda öppettider oftast bedrivs på en begränsad del av en 

förskola innebär det att enbart brandvarnare gör verksamheten sårbar i händelse av brand 

eftersom en brandvarnare kan ge varningssignal i en del av byggnaden utan att personalen i 

en annan del hör signalen. För snabb varning i händelse av brand krävs därför brandlarm 

kopplat till utrymningslarm utifall branden startar i en annan, tom, del av byggnaden. Även 

på förskolor är kravet rimligt, eftersom det är många barn som ska utrymmas vid händelse 

av brand är det viktigt att perosnalen på de olika avdelningarna varnas tidigt så de kan 

organisera sig. 
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2. Förbättrad brandcellsindelning 

I dagens förskolor är det endast E 30 krav på avskiljande konstruktion om byggnaden består 

av mer än två avdelningar. Kravet anses vara för lågt för både förskola med förlängda 

öppettider och förskola. Avskiljande konstruktion mellan brandceller bör utformas i EI 30 

eller EI 60 beroende på vilken byggnadsklass det är som gäller.  

6.2.2 Nattis 

Om en förskola även ska bedriva nattisverksamhet bör brandskyddskraven ytterligare 

kompletteras med följande: 

1. Brandlarm vidarekopplat till person i närheten 

2. Brandcellsindelning av sovrum 

3. Nödbelysning 

1.Brandlarm kopplat till person i närheten: 

Utöver att brandlarmet ska vara kopplat till utrymningslarm bör det även vara vidarekopplat 

till någon person i närheten som snabbt kan vara på plats. Detta behöver inte nödvändigtvis 

vara räddningstjänst. Personalen är oftast ensam med barnen på natten. Detta gör en 

eventuell utrymning svår då personen måste springa in och ut för att utrymma barnen. När 

detta sker under kalla vinternätter så blir utrymningen problematisk. Därför är det viktigt att 

brandlarmet är kopplat till någon person i närheten som kan hjälpa till vid en eventuell 

utrymning. 

2. Brandcellsindelning av sovrum 

Med sovande personal och barn bör sovrummen utformas som egna brandceller. Detta är 

rimligt vid jämförelse med liknande verksamhetsklasser i BBR. Verksamhetsklasser som 3B 

och 4 där personer förväntas kunna utrymma på egen hand men inte förväntas vara vakna 

har sovrummen som egna brandeller. Det är orimligt att nattis, där personerna inte kan sätta 

sig själva i säkerhet, inte ska ha sovrum som egen brandcell. Därav är brandcellsindelning av 

sovrummen för nattis ett krav som bör finnas. Avskiljande konstruktion på brandcellen bör 

då utföras i EI 30 eller EI 60 beroende på byggnadsklass. 

3. Nödbelysning 

Nödbelysning bör finnas på nattis. Vid en utrymning kan barnen inte förväntas bete sig 

rationellt utan kan vid larm springa och gömma sig. Personalen måste även springa in och ut 

ett flertal gånger för att få med sig alla barnen. Nödbelysning skulle hjälpa personalen att 

kunna utföra en säkrare utrymning under natten. 

Sammanfattningsvis kan man säga att kraven på förskolor bör höjas så att förskolor med 

förlängda öppettider kan bedrivas i samtliga förskolelokaler. Det vill säga lokalerna bör ha 

brandlarm kopplat till utrymningslarm och förbättrade krav på brandcellsindelningen. För 

nattisverksamheter bör brandskyddsnivån vara något högre. Detta i form av nödbelysning, 

vidarekoppling av brandlarm och brandcellsindelning av sovrummen. 
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6.3 Förslag till fortsatta studier 

Förslaget att ha nattisavdelningen som en egen brandcell och då tillåta att sovrummen inte 

är egna brandceller bör utredas närmare. Om sovrummen inte skulle behöva vara egna 

brandceller så skulle kostnaderna för ombyggnader av förskolor till nattis förmodligen bli 

mindre kostsamma och enklare att utföra.  
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Bilaga 1 – Kontaktade kommuner 
1. Stockholm  45.    Åre 

2. Malmö  46.    Berg 

3. Göteborg  47.    Dorotea 

4. Österåker  48.    Finspång 

5. Huddinge  49.    Värnamo 

6. Haninge  50.    Tranås 

7. Sundbyberg  51.    Ljungby 

8. Sollentuna  52.    Hultsfred 

9. Solna   53.    Emmaboda 

10. Staffanstorp  54.    Örkelljunga 

11. Vellinge  55.    Hylte 

12. Härryda  56.    Vara 

13. Åle   57.    Tidaholm 

14. Kungälv  58.    Arvika 

15. Nyköping  59.    Köping 

16. Jönköping  60.    Ovanåker 

17. Karlskrona  61.    Årjäng 

18. Hässleholm  62.    Ånge 

19. Halmstad  63.    Bräcke 

20. Trollhättan  64.    Robertsfors 

21. Västerås  65.    Sorsele 

22. Gävle   66.    Överkalix 

23. Skellefteå  67.    Katrineholm 

24. Knivsta  68.    Nässjö 

25. Kävlinge  69.    Västervik 

26. Åstorp  70.    Sölvesborg 

27. Eslöv   71.    Ystad 

28. Hammarö  72.    Falkenberg 

29. Vingåker  73.    Ulricehamn 

30. Boxholm  74.    Mariestad 

31. Aneby   75.    Säffle 

32. Högsby  76.    Leksand 

33. Svalöv   77.    Mora 

34. Bromölla  78.    Härnösand 

35. Ängelholm  79.    Arvidsjaur 

36. Tjörn   80.    Boden 

37. Essunga  81.    Haparanda 

38. Alingsås 

39. Nora 

40. Orsa 

41. Bjurholm 

42. Valdemarsvik 

43. Sotenäs 

44. Strömstad 
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Bilaga 2 – Frågeformulär för kommuner 
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Bilaga 3 – Frågeformulär, föreståndare på nattis 
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Bilaga 4 – Frågeformulär, räddningstjänst och brandkonsulter 

 

  



38 
 

Bilaga 5 – remissvar angående nattis 

Kommentar Nattis. Rekommenderad 
åtgärd.  

Vår slutsats är att variationen i säkerhetsnivåer mellan dagvård och 

nattis i Vk5a är så stora att en rimlig skyddsnivå inte kan anses 

föreligga. 

Förslagen bör omarbetas. 

 

Olika brandskyddnivå mellan Vk3b och Vk5a daghem på nattetid – 

”nattis” 

Verksamheten daghem på nattetid – ”nattis” placering i 

verksamhetsklass 5A innebär att tolkningen av brandskyddsnivån 

för nattis ensas över Sverige. Samtidigt innebär denna förändring att 

ett boende för sovande barn, som inte kan sätta sig i säkerhet själva, 

får en avsevärt lägre brandskyddsnivå som är avsevärt lägre än ett 

boende för studenter eller för den delen ensamkommande 

flyktingbarn (de båda sistnämnda tillhörande verksamhetsklass 3B). 

Att kategorisera nattis i samma grupp som vård i daglig verksamhet 

står inte i rimlig riskproportion. 

 

I förslaget står att nattis ska tillhöra Vk5A med tillägget att lokalen 

ska utrustas med brandlarm. I förslaget står också att delat boende 

(exempelvis studentboende - det är en förutsättning att de boende är 

kapabla att utrymma själva) ska tillhöra Vk3B där sovrummet ska 

vara egen brandcell med två oberoende utrymningsvägar, hela 

lokalen ska ha brandlarm och det ska finnas nödbelysning. För 

Vk3B tillsattes det en egen utredning och den ansträngningen tycks 

både större och ha gett mer brandskydd än vad som blev fallet för 

nattis. Det finns gott om skäl att påstå att nattis är mer sårbara än 

Vk3B. Så varför får de senare mer brandskydd? Jag skulle gärna se 

en redovisning från Boverket avseende hur man kommit fram till 

brandskyddet i nattis.  

  

Några exempel på faktorer som gör nattis mycket sårbara: 

- Personerna, inklusive personal, sover och har lång förberedelsetid 

för utrymning 

- Det finns studier som slår fast att barn ofta inte vaknar av 

brandlarm/brandvarnare 

- Den/de personer som jobbar där kommer troligtvis behöva bära ut 

alla barn, ett i taget, vilket kommer att ta tid 

- Rummet de sover i har kanske inte utrymning direkt från rummet 

utan man måste passera andra rum  

- Lokalen kanske inte är belägen i markplan, och kan mycket väl 

ligga ovan markplan och ha utvändig spiraltrappa som personalen 

behöver bära ner alla barn för, ett i taget  

- Om Boverket gör en enkel ASET-RSET-analys så tror jag att de 

lätt ser problemet  

- Osv osv osv 

 

Vår samhällsutveckling går i en riktning som sannolikt kommer att 

innebära en tillväxt av denna form av verksamhet (vårt samhälle är 

igång fler timmar per dygn och inflyttningen till storstäderna är 

stor). Nattis har inte tidigare getts tydliga regler och det vore 

mycket synd att inte ta chansen att ge dem vettiga sådana när man 

nu väl ger dem det. 
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Kommentar Nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

Den brandtekniska avskiljningen i detta avseende bör vara 

fullvärdig, dvs. EI-klass. De utökade kravet kommer att medföra en 

något högre byggkostnad och därmed en något högre hyreskostnad 

för verksamheten. Men om det byggnadstekniska brandskyddet är 

svagt i förhållande till hur verksamheten kan klara av en utrymning, 

kan räddningstjänsterna med stöd av LSO ställa krav på bättre 

organisatoriskt brandskydd, exempelvis en viss minimibemanning 

för att utrymningssäkerheten ska kunna anses vara skälig. Detta kan 

innebära en tillkommande lönekostnad som på kort eller lång sikt 

överstiger den förhöjda byggkostnaden. 

Det tillkommande byggkostnaden är sannolikt en ringa del av den 

totala byggkostnaden, och den tillkommande kostanden bör 

sannolikt kunna anses vara skälig i förhållande till det skydd som 

den medför. 

Avsnitt 5:545 Vk5A 

5A kan anses vara rimlig bedömning för förskola eftersom även vid 

vanlig förskola kan finnas sovande barn. Förhöjd nivå kan krävas då 

större andel barn förväntas sova samtidigt på Nattis. Problem 

uppkommer dock då även personal sover. Om verksamhetsklasser 

hårdras kommer denna verksamhet logiskt att falla under VK 5B. 

Skyddsnivå anses vara 

lämplig. 

Är dock inte logiskt 

med avseende på att 

samma förutsättningar 

som för VK 5B finns. 

Bör kompletteras så att 

verksamheten 

förutsätter vaken 

personal då detta 

påverkar skyddsnivån 

och lämpligheten för 

att hamna under VK 

5A. 

Det bör även 

undersökas om 

verksamheten inte 

borde falla under VK 

5B. 

Rådstexten att nattis ryms inom kravtexten stämmer inte. 

Kravtexten anger att 5A avser verksamhet som bedrivs dagtid. 

 

Förskola som bedrivs nattetid är inte verksamhet som bedrivs under 

dagtid. Skillnaden i problembilden för en daglig verksamhet och 

verksamhet under natten är stor. Problembilden liknas mer Vk5B 

och 5C 

Det bör göras en mer 

ingående studie för 

brandskydd på Nattis. 

 

Nattis – verksamhetklass 5a 

Det är lite märkligt att inkludera nattis i Vk5A då definitionen för 

denna avser främst daglig verksamhet. För nattis borde det vara 

främst nattlig verksamhet som är aktuell. 

Boverket bör utreda om nattis ska flyttas till annan 

verksamhetsklass eller om definitionen för Vk5A bör justeras. Att 

inkludera verksamheter som exempel i allmänt råd som inte 

uppfyller kraven i föreskriften är olämpligt. 

 

Rådstexten att nattis ryms inom kravtexten stämmer inte. 

Kravtexten anger att 5A avser verksamhet som bedrivs dagtid. 
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Kommentar nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

Verksamhetsklass 5A 

Att inkludera verksamheter som exempel i allmänt råd som inte 

uppfyller kraven i föreskriften är mycket olämpligt då exemplen 

tillämpas mer än definitionerna för verksamhetsklasserna vid 

granskning. 

 

Utrymningslarm är tillräcklig nivå. Samma krav bör finnas för 

dagis. 

 

Nödbelysning är ett rimligt krav. 

 

Det borde vara helt fel att nattis inte ska ha samma brandskydd som 

Vk5B (eller möjligtvis 5C). Sovande personer som behöver hjälp att 

utrymma. Solklar 5B eller 5C. Konsekvensutredningen Boverket 

gör är mkt bristfällig och man anger ”Jämnare brandskydd för 

verksamheten nattis i landet” som konsekvens. Varför sänka kravet 

och göra det ännu mer förvirrat vad som är vad i 

verksamhetsklasserna? Sovande personer som behöver hjälp för 

utrymning. Dessutom med mindre personalbemanning nattetid än 

vanlig förskola som Boverket själva skriver. Verkar inte alls rimlig! 

 

Inför tydligare krav på 

sov-avdelning som är 

avskild i klass EI60 

från övriga delar av 

verksamheten. 

Alternativt att sprinkla 

de delar av byggnaden 

som berörs av 

verksamheten. Borde 

inte även 

byggnadsklassindelnin

gen påverkas? En 

enplans förskola med 

sovande borde väl vara 

minst Br2 på samma 

sätt som 5B eller 5C?  

 

 

 

Främst avsedd? Det lämnar öppet för att mer än 

förskoleverksamhet. 

 

Sammantaget väger kravet på ett automatiskt brand- och 

utrymningslarm inte upp möjligheten till att bedriva ”nattis” i 

lokaler som utformats enligt kraven för Vk5A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lokal där barn ska 

sova vid ”nattis” 

verksamhet bör vara 

brandtekniskt avskild 

från övriga delar av 

byggnaden. Lokalen 

bör även vara försedd 

med nödbelysning som 

tänds upp av det 

automatiska brand och 

utrymningslarmet i 

syfte att återställa 

dagsljusförhållanden 

och möjliggöra en 

smidig utrymning. 
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Kommentar nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

Det kan förväntas att bemanningen är låg nattetid och för att kunna 

genomföra en säker utrymning måste någon vuxen ta emot barnen 

utomhus vilket medför att det i värsta fall endast finns en vuxen 

som kan ta upp och klä på barnen. 

Även om byggnaden förses med ett heltäckande brandlarm och 

personalen får tidig indikation på brand, är tiden för utrymning 

sannolikt för lång för att kunna bedömas som säker. Föräldrar som 

lämnar sina barn på en förskola ska kunna förvänta sig att barnen är 

lika säkra på förskolan som i hemmet. Om personalen ska kunna 

utrymma många barn som befinner sig i en och samma brandcell, är 

det osannolikt att denna förväntan kan tillgodoses. 

 

Helsingborgs brandförsvar anser därför att det, utöver krav på 

brandlarm, ska finnas krav på att övernattningsrum på en förskola 

för kvälls- och nattverksamhet ska vara brandtekniskt avskilda från 

övriga delar av förskolan. Det bör också finnas en begränsning i hur 

många barn som får övernatta inom varje brandcell. Regelverket 

bör också vara utformat så att inte för stor del av förskolan kan 

räknas som övernattningsrum och på så sätt skapa möjlighet att 

kringgå krav på brandteknisk avskiljning. Det kan tänkas att 

verksamheten vill använda rummen för annan verksamhet dagtid. 

Dagverksamhet, eller andra funktioner inom förskolan, bör inte 

tillföra en förhöjd brandrisk i brandcellerna som används för 

övernattning. Av det bör övernattningsrum inte vara förlagda i 

samma brandcell som utrymmen med spis, tvättmaskin, torktumlare 

etcetera.  

 

En brandcellsindelning medför att sovande och utrymmande 

personer är skyddade under längre tid från en brand som 

uppkommit i en annan brandcell, men det medger också möjlighet 

till horisontell utrymning till annan brandcell om något händer i den 

egna brandcellen. 

 

Konsekvensutredningen avseende nattis upplevs otillräcklig där 

förutsättningarna för en trygg utrymning inte utretts i tillräcklig 

omfattning, trots kravet på brand- och utrymningslarm. Är 

säkerhetsnivå rätt? Borde inte kraven kopplas till aspekter såsom 

antal sovande personer per brandcell? 

 

I föreskriften anges att kraven gäller främst verksamheter som 

bedrivs under dagtid. I det allmänna rådet anges olika exempel på 

verksamheter som bör falla under aktuell verksamhetsklass och som 

både bedrivs dagtid och nattetid. Detta är en ologisk formulering. 

Stryk texten ”bedrivs 

under dagtid och som” 

som finns i 

föreskriften. 

 

 

Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen främst avsedd för 

verksamhet som bedrivs under dagtid och som uppfyller 

föreskriftens första stycke. 

 

En verksamhet som endast är Nattis strider mot föreskriftsdelen och 

kan inte tillhöra Vk5A? 

 

 

Omformulering kring 

dagtid eller tillägg som 

medger ren Nattis. 
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Kommentar nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

Det är en stor förändring att inkludera förskola och barnomsorg som 

bedrivs kvälls- och nattetid i denna kategori. Vid remissen av BBR 

19 framfördes kritik mot att säkerhetsnivån är för låg i förskolor 

generellt, och att ”nattis” borde hanteras i synnerhet. 

 

Frågan måste utredas grundligare då den är av principiell betydelse. 

Om natt-verksamhet tillåts i denna kategori kan samma fråga ställas 

för andra verksamheter som primärt har dagtidsverksamhet, t.ex. 

övernattning på skolor etc. 

Utred frågan 

grundligare, överväg 

en högre kravnivå, och 

jämför med hur andra 

typer av liknande 

verksamheter hanteras. 

Verksamhetsklass 5A 

Det är lite märkligt att inkludera nattis i Vk5A då definitionen för 

denna avser främst daglig verksamhet. För nattis borde det vara 

främst nattlig verksamhet som är aktuell. 

 

Boverket bör utreda om nattis ska flyttas till annan 

verksamhetsklass eller om definitionen för Vk5A bör justeras. 

 

Att inkludera verksamheter som exempel i allmänt råd som inte 

uppfyller kraven i föreskriften är olämpligt. 

 

Kravet på brandlarm är omotiverat (kravet på vidarekoppling). 

Utrymningslarm är tillräcklig nivå. Samma krav bör finnas för 

dagis. 

Den lokal där barn ska 

sova vid ”nattis” 

verksamhet bör vara 

brandtekniskt avskild 

från övriga delar av 

byggnaden. Lokalen 

bör även vara försedd 

med nödbelysning som 

tänds upp av det 

automatiska brand och 

utrymningslarmet i 

syfte att återställa 

dagsljusförhållanden 

och möjliggöra en 

smidig utrymning. 

Om Boverket trots detta väljer att införa Nattis som vk5A så bör 

väg till utrymningsväg förses med nödbelysning. Inom alla nattliga 

verksamheter, utom vk3A, finns krav på nödbelysning. 

Utrymningssituationen innebär att personal måste orientera sig i 

lokalen under lång tid efter brandstart för att hitta och bära ut barn. I 

mörker kan detta vara svårt.   

Inför krav på 

nödbelysning i väg till 

utrymningsväg på 

Nattis. 

Beskrivningen ”som bedrivs på kvälls- och nattetid” är en nivå som 

inte är helt självklar. Beskrivning i konsekvensutredningen är bättre 

”där barn oftast är sovande och personaltätheten är lägre än vid 

vaken verksamhet”. Detta ger en faktisk nivå att jämföra mot då en 

gränsdragning ska göras. 

Ändra allmänt råd till 

”För förskola och 

barnomsorg där barn 

oftast är sovande och 

personaltätheten av 

detta skäl är lägre än 

vid vaken verksamhet 

bör anordning för tidig 

upptäckt och varning i 

händelse av brand 

utgöras av 

utrymningslarm som 

aktiveras med 

automatiskt 

brandlarm.” 

 

Varför inga krav på nödbelysning för utrymning? 

 

Varför inga krav på boendesprinkler? 
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Kommentar nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

Helsingborgs brandförsvar anser att en förskola som bedrivs på 

kvälls- och nattetid ska förses med nödbelysning. Detta motiveras 

med att: 

verksamhet bedrivs på nattetid 

verksamheten kan inrymma ett stort antal personer med hjälpbehov 

underlätta för personalen vid brand och utrymning 

utrymning kan behöva ske över möblerad lokal 

totalt mörker kan vara traumatiskt för små barn vilket också kan bli 

en försvårande omständighet för personalen vid utrymning 

för andra verksamhetsklasser med motsvarande (och enklare) 

förutsättningar ställs krav på nödbelysning 

Kostnadskonsekvenserna bedöms vara marginella (Boverkets 

konsekvensutredning för BBR 2011, avsnitt 5:356) 

Förskola som bedrivs 

på kvälls- och nattetid 

ska förses med 

nödbelysning. 

Kravet på automatiskt brandlarm borde även ställas på förskolor 

som endast bedrivs på dagtid. Kravet på brandvarnare innebär 

många fall av bristande underhåll, dålig täckning och varierande 

uppfattning på utformning bland leverantörer, projektörer, 

verksamheter, fastighetsägare och räddningstjänster. Kravet på 

brandlarm skulle till viss del innebära en merkostnad, men många 

kommuner har redan valt att installera brandlarm på sina förskolor. 

Ett krav skulle därför inte medföra någon merkostnad för vissa 

kommuner, men skulle skapa ett likvärdigare skydd inom varje 

kommun och mellan olika kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolor som bedrivs 

på dagtid ska också 

förses med automatiskt 

brandlarm. 

 

 



44 
 

 

Kommentar nattis. Rekommenderad 
åtgärd. 

På en förskola Vk5A finns ett stort antal personer med hjälpbehov 

vid utrymning.  

På en förskola ska varje brandcell omfatta maximalt två avdelningar 

eller funktionella enheter. Med hänsyn tagen till hur stor en 

förskoleavdelning kan vara kan detta i praktiken innebära att upp 

till 80 barn med hjälpbehov vid utrymning kan finnas i en och 

samma brandcell. Krav på avskiljning mot övriga avdelningar är 

endast klass E 30. Det innebär att det kan finnas ett mycket stort 

antal sovande barn med hjälpbehov vid utrymning inom en och 

samma brandcell. Detta ska jämföras med: 

Vk3b – varje boenderum egen brandcell (en sovande i varje 

brandcell, inget hjälpbehov) 

Vk4 – varje övernattningsrum egen brandcell (fåtal sovande i varje 

brandcell, inget hjälpbehov) 

Vk5B – varje boenderum egen brandcell (en sovande i varje 

brandcell, kan ha hjälpbehov) 

 Egenskap Vk3A Vk3

B 

Vk4 Vk5A(natt

) 

Vk5B Vk5

C 

F
ö
ru

ts
ät

tn
in

g
ar

 

God 

lokalkännedom? 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Sätta sig själv i 

säkerhet? 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Förväntas vara 

vakna? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Antal personer i 

varje brandcell 

En eller 

fåtal 

En En 

eller 

fåtal 

Många En 

eller 

fåtal 

Mån

ga 

S
k

y
d

d
 

 

Brandtekn, 

avskilda 

övernattningsrum 

Lägenhe

t 

Ja Ja Nej Ja Nej 

Släcksystem Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Nödbelysning Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

 

Kravnivån på Vk5A jämfört med dessa verksamhetsklasser skiljer 

sig oskäligt mycket.  

Att utrymma små barn är besvärligt och tar tid eftersom de varken 

kan klä på sig eller utrymma utan någon form av hjälp. En 

utrymning nattetid antas ta betydligt längre tid att genomföra 

eftersom barnen sover lättklädda och det krävs mer påklädning 

innan barnen kan tas ut utomhus. Dessutom kan personal också vara 

sovande. 

Helsingborgs 

brandförsvar anser att 

det ska finnas krav på 

att övernattningsrum 

på en förskola för 

kvälls- och 

nattverksamhet ska 

vara brandtekniskt 

avskilda från övriga 

delar av förskolan. 

 

Det bör också finnas 

en begränsning i hur 

många barn som får 

övernatta inom varje 

brandcell. Regelverket 

bör också vara 

utformat så att inte för 

stor del av förskolan 

kan räknas som 

övernattningsrum och 

på så sätt skapa 

möjlighet att kringgå 

krav på brandteknisk 

avskiljning. 
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Bilaga 6 – Förslag till förändringar i Boverkets byggregler 
Text markerat i rött och gult motsvarar delar som tagits bort respektive lagts till. 

5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 

Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D. 

Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen som är avsedda för verksamheter som bedrivs under 

dagtid och som uppfyller föreskriftens första stycke och inte omfattas av verksamhetsklass 5B, 5C och 

5D (BFS 2014:3) 

Allmänt råd 

Exempel på sådana utrymmen som ingår i verksamhetsklass 5A är förskola, omsorg på 

kvällen/natten eller daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

(BFS 2014:3) 

5:355 Verksamhetsklass 5A 

Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med anordning för tidigt upptäckt och varning i händelse 

av brand. 

Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5A som bedrivs under natten ska vara 

försedda med nödbelysning. (BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av 

brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. Varje 

brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2 brandlarm kopplat till 

utrymningslarm. Om verksamheten bedrivs under natten eller kvällen bör brandlarmet 

även vara vidarekopplat till personer i närheten som snabbt kan vara på plats. 

(BFS 2011:26). 

5:545 Verksamhetsklass 5A 

I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgasspridning begränsas om byggnaden innehåller fler än 

två avdelningar eller funktionella enheter. Sovutrymmen i byggnaden ska utgöra egna brandceller 

om verksamheten bedrivs under natten. (BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Byggnader som innehåller verksamhetsklass 5A, och som enbart bedrivs under dagen 

bör delas in i brandceller så att högst två avdelningar eller funktionella enheter ingår i 

samma brandcell. Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass 

E 30. Om delar av byggnaden är avsedd för verksamhet under natten bör 

sovutrymmena utgöra egna brandceller. 

Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass enligt 5:531 -

 5:532.(BFS 2011:26).  
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