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Förord 
 

Jag vill rikta ett tack till följande personer för stöd under arbetets gång: 

 Min handledare Ronnie Lindberg, räddningstjänsten i Luleå kommun för god handledning. 

 Anders Sjöqvist, planerare på Socialförvaltningen i Karlskoga kommun som svarat 

beträffande socialförvaltningens organisation. 

 Enhetscheferna Ann Öhrman, Ellinor Olsson, Carl-Henrik Lindén samt Sonja Eriksson som 

svarat på frågor i samband med platsbesök. 

 Stefan Hagström, VVS-ingenjör Hyresbostäder i Karlskoga AB som svarat på frågor 

gällande fastigheter och ventilation. 

 Bengt Holm, fastighetssamordnare Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun för 

hjälpen med frågor beträffande kommunens äldreboende. 

 Christer Wellne, anläggningsskötare YIT för hjälpen med brandskyddstekniska frågor. 

 Henrik Winkler, brandingenjör Bergslagens räddningstjänst som varit en drivande part i 

arbetets uppkomst samt bistått med svar på brandskyddstekniska frågor. 
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Sammanfattning 
 
I Karlskoga kommun har socialnämnden deklarerat ett antal ledord för sin verksamhet där ett av 

ledorden, trygghet, innebär att kommunen ska vara en trygg sådan för äldre personer som 

socialförvaltningen ombesörjer. För att avgöra huruvida socialnämndens ledord, och då främst ur 

trygghetsperspektivet brandsäkerhet, stämmer överens med verkligheten har det befintliga 

brandskyddet granskats på tre av kommunens äldreboenden. 

 

Det övergripande brandskyddet utgörs av organisatoriskt brandskydd och byggnadstekniskt 

brandskydd. För att värdera samman det organisatoriska och brandskyddstekniska brandskyddet 

samt uppmärksamma brister i brandskyddet valdes verktyget Brandskyddsvärdering av 

vårdanläggningar, BSV-vård. BSV-vård utgörs av 26 komponenter där respektive komponent 

erhåller ett komponentvärde utifrån inventering av respektive avdelning. Varje komponent är 

sammankopplat med ett viktvärde som anger respektive komponents påverkan på det övergripande 

brandskyddet. När samtliga komponentvärde viktats adderas de sedermera samman till ett 

brandskyddsindex, ett jämförelsetal mellan 0 till 5, där ett högre brandskyddsindex innebär ett 

bättre övergripande brandskydd. 

 

Rapporten visade att samtliga avdelningar tillhörande de tre undersökta äldreboendena erhöll 

brandskyddsindex över 3,0 vilket medför att det övergripande brandskyddet på de aktuella 

äldreboendena får betraktas som tillfredsställande. Bidragande positiva faktorer till resultatet är 

dels personalens utbildningsförmåga avseende brandbekämpning och evakuering, dels förekomst 

av interna rapporteringsrutiner samt brandskyddsansvarig. 

   

Trots detta förekom ett antal brandskyddstekniska samt organisatoriska brister i brandskyddet 

vilket resulterade i ett antal punkter som beskriver de förbättringsåtgärder som respektive 

äldreboende bör vidta för att förbättra sitt brandskydd.   
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1 INLEDNING 

Kommunens äldreomsorg finns till för äldre som har behov av stöd och hjälp i det vardagliga livet. 

De som ansvarar över äldreomsorgen i Karlskoga kommun är socialnämnden. Socialnämnden har 

deklarerat ett antal ledord för sin verksamhet där ett av ledorden, trygghet, innebär att kommunen 

ska vara en trygg sådan för äldre personer som socialförvaltningen ombesörjer
1
. För att avgöra 

huruvida socialnämndens ledord, och då främst ur trygghetsperspektivet brandsäkerhet, stämmer 

överens med verkligheten kan det vara av intresse att granska brandskyddet på ett antal av 

kommunens äldreboenden. 

 

På uppdrag av socialförvaltningen i Karlskoga kommun ombads undertecknad att redogöra för hur 

det brandskyddet på tre av kommunens äldreboenden är utformat. 

 

Karlskoga kommun ansvarar för att det ska finnas särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd
2
. I kommunen ansvarar 

socialförvaltningen för samtliga äldreboenden som drivs i kommunal regi. Vård och omsorg är den 

sektion inom socialförvaltningen som har till uppgift att utreda, besluta och verkställa beslut enligt 

socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen
3
. 

 

 Området vård och omsorg är uppdelat i två verksamhetsområden; ”Vård och omsorg 1” samt 

”Vård och omsorg 2” där det sistnämnda ombesörjer kommunens äldreomsorg. Inom ”Vård och 

omsorg 2” finns tio olika enheter varav tre av dessa utgörs av de aktuella äldreboendena Lötängen, 

Torpdalen och Saxlyckan. 

1.1 Syfte och mål 

Rapporten avser att redogöra för det befintliga brandskyddet på äldreboendena Lötängen, 

Torpdalen och Saxlyckan med tillhörande avdelningar. Vidare innebär detta att brandskyddet 

granskas utifrån organisatoriska samt brandskyddstekniska perspektiv. Syftet är även att dels 

identifiera om brandskyddsnivån på äldreboendena lever upp till de krav som samhället ställer, dels 

att föreslå brandskyddshöjande åtgärder vid eventuella uppdagade brister. 

 

Målet är att rapporten ska utgöra underlag för det fortlöpande systematiska brandskyddsarbetet för 

respektive äldreboende. Målet är dessutom att rapporten appliceras på övriga äldreboenden i 

kommunen där eventuella behov av förbättrat systematiskt brandskyddsarbete kan föreligga. 

Förhoppningen är att detta leder till en ökad organisatorisk medvetenhet vad gäller brandskydd, 

dels hos respektive äldreboende, dels hos socialförvaltningen i Karlskoga kommun.   

Frågeställningar 

Som utgångspunkt för rapporten har ett antal frågeställningar författats. Rapporten avser att 

besvara följande frågor: 

 Hur ser det organisatoriska brandskyddet ut idag på respektive äldreboende? 

                                                 

 
1
 Verksamhetsplan vård och omsorg 2010, socialförvaltningen Karlskoga kommun 

2
 Socialtjänstlagen 5 kap. 5§ 

3
 http://www.karlskoga.se/560.html 
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 Hur ser det byggnadstekniska brandskyddet ut på respektive äldreboende?  

 Vilka brandskyddshöjande åtgärder kan vidtas för att kompensera eventuella uppdagade 

brister i brandskyddet ur ovanstående perspektiv? 

Avgränsningar 

 Heltäckande inventering av respektive byggnad har ej genomförts. Inventeringen har enbart 

utförts i utrymmen som utgörs av äldreboenden och därtill kök, personalutrymmen, 

samvardagsrum och korridor m.m. Således utelämnas övriga utrymmen i respektive 

byggnad såsom garage, storkök, samlingslokaler vindsvåningar, källare med mera. 

 Svar samt uppgiftslämnande från fastighetsägare avseende utformning av brandtekniska 

system antas vara korrekta. Verifiering av de uppgifter som lämnats har ej gjorts, förutsatt 

att det inte varit uppenbara fel. I de fall svar ej kunnat anges har en bedömning av 

utformningen gjorts.  

 

1.2 Räddningstjänst 

Bergslagens Räddningstjänst är ett räddningstjänstförbund med säte i Karlskoga tätort (Karlskoga 

Brandstation). Följande medlemskommuner ingår i Bergslagens räddningstjänstförbund:  

 Karlskoga kommun, heltidsstation. 

 Kristinehamns kommun, heltidsstation.  

 Filipstads kommun, deltidsstation samt Lesjöfors, deltidsstation.  

 Degerfors kommun, deltidsstation samt Åtorp, deltidsstation.   

 Hällefors kommun, deltidsstation. 

 Storfors kommun, deltidsstation. 

Samtliga ovanstående medlemskommuner har, enligt förbundsordningen, uppdragit åt Bergslagens 

Räddningstjänst att svara för räddningstjänst samt delar av den förebyggande verksamheten
4
.  

Bergslagens Räddningstjänst svarar för den huvudsakliga förebyggande verksamheten hos 

förbundets medlemskommuner. Detta medför bland annat att följande åligganden: 

 Ägares och nyttjanderättshavares systematiska brandskyddsarbete ska kontrolleras. 

 Skriftliga redogörelser som lämnas in till kommunen, i enlighet med 2 kap. 3§ lag om 

skydd mot olyckor ska kontrolleras.    

                                                 

 
4
 http://www.brt.se/policys/handlingsprogram.htm 
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1.3 Statistik 

I Sverige omkom 1123 personer till följd av bränder mellan år 2001 och år 2010. Av antalet döda 

under denna tioårsperiod konstaterades att 59 personer dog till följd av bränder i byggnader där 

vård- och äldreomsorg är verksamma. Detta motsvarar en siffra på 5,2 procent under en 

tioårsperiod
5
.  

Antalet omkomma i byggnader med vård- och äldreomsorg sjönk från 11 omkomna 2003 till 2 

omkomna 2004 för att sedan öka nästkommande år till tre omkomna. Framtill 2009 har trenden 

legat stadigt för att sedan öka något till följd av 2010 års tillägg till statistiken.  

    

År 2010 brann det 516 gånger i byggnader där vård- och äldreomsorg samt övrig åldringsvård 

huserar
6
. Detta motsvarar 4,5 procent av det totala antalet bränder som inträffade i byggnader 

samma år. Dessa bränder resulterade i att 49 personer skadades, varav sju personer skadads svårt.    

1.4 Objektsbeskrivning 

Lötängen 

Lötängens äldreboende är ett särskilt boende för personer med vårdbehov. Organisatoriskt sett 

består Lötängen av två enheter, Lötängen 1 och Lötängen 2. Lötängen 1 är beläget på plan 2 

(entréplan) och utgörs av fyra avdelningar; Lövängen 1, Solängen 1, Vallmoängen 1 samt 

Sjöängen 1. Lötängen 2 är beläget på plan 3 och utgörs av fyra avdelningar; Lövängen 2, Solängen 

2, Vallmoängen 2 samt Sjöängen 2. På respektive avdelning bor tio stycken boende och det totala 

antalet boende uppgår till 80 stycken. 

 

De boende är diagnostiserade med olika grader av demenssjukdom samt andra åldersrelaterade 

sjukdomar. Då näst intill samtliga boende har en nedsatt rörelseförmåga är de flesta 

rullstolsbundna. I ett utrymningsskede behöver således de flesta hjälp av en personal med att ta sig 

ur sängen, transportera och orientera sig, öppna dörr m.m. 

 

Den boende hyr en egen lägenhet och är möblerad med egna möbler. Samtliga boende får 

kontinuerlig hjälp av personal med vardagliga sysslor dygnet runt. 

 

Antalet personal på dagtid, d.v.s. mellan kl. 07.00 och kl. 21.00, är fördelat till två stycken på 

respektive avdelning. Antalet personal nattetid, d.v.s. mellan kl. 21.00 till kl. 07.00, uppgår till fyra 

stycken på hela Lötängen. 

 

Byggnaden är i tre plan samt vind. På plan 1 finns källare med sprinklercentral. På Plan 2 och 3 

finns Lötängen 1 respektive 2. Varje avdelning är identiskt utformade och de består av en 

enkelkorridor med lägenheter på ömse sidor av korridoren. På avdelningarna finns även 

personalutrymmen samt gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal och samvardagsrum, se figur 

1. 

 

Byggnaden är utförd i byggnadsteknisk klass Br1 vilket bl.a. innebär att samtliga lägenheter är 

utformade som egna brandceller. 

 

                                                 

 
5
 Brandskadeåret 2001-2010 utgiven av Brandskyddsföreningen. 

6
 Räddningstjänst i siffror 2010. http://ida.msb.se/ida2#page=a0080  

 



 

4 (88) 

 

 

Figur 1. Typplan, Lötängens äldreboende 

Torpdalen 

Torpdalens äldreboende är ett särskilt boende för personer med vårdbehov. Torpdalens 

äldreboende utgörs fem avdelningar; Lilltorpet, Service 2, Sjötorpet, Strandtorpet och Service 4. 

Lilltorpet är beläget på plan 2 (entréplan), Service 2 är beläget på hela plan 3, Sjötorpet och 

Strandtorpet utgör båda plan 4 och Service 4 utgör hela plan 5. 

 

Antalet boende på Lilltorpet uppgår till sex stycken. De boende är diagnostiserade med olika 

grader av demens samt andra åldersrelaterade sjukdomar. Flertalet av de boende har en nedsatt 

rörelseförmåga och är därför rullstolsbundna. I ett utrymningsskede behöver således de flesta hjälp 

av en personal med att ta sig ur sängen, transportera och orientera sig, öppna dörr m.m. 

 

Antalet boende på Service 2 och 4 uppgår till fjorton stycken på respektive avdelning. De boende 

på Service 2 och 4 har enklare åldersrelaterade sjukdomar varvid hjälpbehovet inte är lika stort 

som på övriga avdelningar. I ett utrymningsskede behöver således flertalet av de boende mindre 

hjälp av en personal med att ta sig ur sängen, transportera och orientera sig, öppna dörr m.m. 

 

Antalet boende på Strandtorpet och Sjötorpet är sex respektive sju stycken. De boende på Sjötorpet 

och Strandtorpet är diagnostiserade med olika grader av demens samt andra åldersrelaterade 

sjukdomar. Flertalet av de boende har en nedsatt rörelseförmåga och är därför rullstolsbundna. I ett 

utrymningsskede behöver således de flesta hjälp av en personal med att ta sig ur sängen, 

transportera och orientera sig, öppna dörr m.m. 

 

Det totala antalet boende på hela Torpdalen uppgår till 48 stycken.  

 

Den boende hyr en egen lägenhet som är möblerad med egna möbler. Samtliga boende får 

kontinuerlig hjälp av personal med vardagliga sysslor dygnet runt. 
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Mellan kl. 07.00 och kl. 14.00 är antalet personal på Service 2 och 4 tre stycken. Mellan kl. 14.00 

och kl. 21.00 är antalet personal på Service 2 och 4 två stycken.   

 

Mellan kl. 07.00 och kl. 14.00 är antalet personal på Lilltorpet två stycken. Mellan kl. 14.00 och kl. 

21.00 är antalet personal på Lilltorpet en stycken.   

 

Mellan kl. 07.00 och kl. 14.00 är antalet personal på Sjötorpet och Strandtorpet två stycken. Mellan 

kl. 14.00 och kl. 21.00 är antalet personal på Sjötorpet och Strandtorpet en stycken.   

 

Mellan kl. 21.00 till kl. 07.00 uppgår antalet personal till två stycken på hela Torpdalen. 

 

Byggnaden är i fem plan. Varje avdelning består av en enkelkorridor med lägenheter på ömse sidor 

av korridoren. På avdelningarna finns även personalutrymmen samt gemensamhetsutrymmen 

såsom kök, matsal och samvardagsrum, se figur 2. Korridoren mellan avdelningarna Sjötorpet och 

Strandtorpet utgörs av en enkelkorridor med horisontell riktningsförändring. Samtliga våningsplan 

är identiskt utformade.  

 

Byggnaden är utförd i byggnadsteknisk klass Br1 vilket bl.a. innebär att samtliga lägenheter är 

utformade som egna brandceller. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Typplan, Torpdalens äldreboende 

 

Saxlyckan 

Saxlyckans äldreboende är ett särskilt boende för personer med vårdbehov. Äldreboendet utgörs av 

sex avdelningar; Ekebo, Granebo, Enebo, Rönnebo, Björkebo och Tallebo. 

 

På varje avdelning bor åtta personer vilket gör att det totala antalet boende uppgår till 48 personer. 

De boende är diagnostiserade med olika grader av demenssjukdom samt andra åldersrelaterade 



 

6 (88) 

 

sjukdomar. Näst intill samtliga boende har nedsatt rörelseförmåga beroende på att de flesta är 

rullstolsbundna. I ett utrymningsskede behöver således de flesta hjälp av en personal med att ta sig 

ur sängen, transportera och orientera sig, öppna dörr m.m. 

 

Den boende hyr en egen lägenhet och är möblerad med egna möbler. Samtliga boende får 

kontinuerlig hjälp av personal med vardagliga sysslor dygnet runt. 

 

Antalet personal på dagtid, d.v.s. mellan kl. 07.00 och kl. 21.00, uppgår till minst två stycken på 

respektive avdelning. Antalet personal nattetid, d.v.s. mellan kl. 21.00 till kl. 07.00, uppgår antalet 

personal till fyra stycken på hela Saxlyckan. 

 

Byggnaden består av två separata huskroppar där varje huskropp är i fyra plan. Huskropparna är 

sammanlänkade på plan 1 och 2. Varje våningsplan är identiskt utformade. På plan 1 finns källare 

och garage, plan 2 (entréplan) består av expedition samt avdelningarna Ekebo och Granebo. På 

plan 3 finns avdelningarna Rönnebo och Enebo och på plan 4 finns avdelningarna Björkebo och 

Tallebo. Varje avdelning utgörs av en enkelkorridor med lägenheter på ömse sidor av korridoren. 

På avdelningarna finns även personalutrymmen samt gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal 

och samvardagsrum, se figur 3. 

 

Byggnaden är utförd i byggnadsteknisk klass Br1 vilket bl.a. innebär att samtliga lägenheter är 

utformade som egna brandceller. 
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Figur 3. Typplan, Saxlyckans äldreboende 

 

1.5 Tillämpad lagstiftning 

Att landets äldreboenden uppfyller samhällets krav beträffande brandskydd samt förebyggande 

brandskydd regleras i olika lagar, föreskrifter, författningssamlingar och förordningar. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras hur en arbetsplats ska utformas för 

att uppnå erforderligt brandskydd. Här regleras bland annat brandsäkerheten för arbetstagare.  Här 

regleras även att en arbetsplats ska arbeta och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ”ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås
7
. Ur ett 

brandskyddsperspektiv kan ovanstående tolkas som att arbetsgivaren, i aktuellt fall vardera 

äldreboende, är skyldiga arbeta på ett systematiskt tillvägagångssätt genom att förebygga mot att 

brand utbryter. Arbetstagaren på respektive äldreboende ska även uppfatta att det systematiska 

brandskyddsarbetet känns betryggande för deras egen del samt för arbetsmiljön.  

I arbetsmiljöverkets författningssamling regleras dessutom förekomst, placering och innehåll av 

följande: skyltning av brandtekniska installationer och brandsläckningsutrustning, vägledande 

markeringar, utrymningsplaner och larmanordningar
8
. 

Vad gäller möjlighet till utrymning, utrymningsvägar samt framkomlighet i utrymningsväg så 

regleras även detta i arbetsmiljöverkets författningssamling
9
. 

                                                 

 
7
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 2§ 

8
 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2009:2 

9
 Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2009:2 
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Till sist skall dock nämnas att arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter enbart avser att 

reglera brandskyddet på arbetsplatsen och dess anställda, d.v.s. för respektive äldreboende och dess 

personal. Brandskyddet för de boende regleras varken i arbetsmiljölagen eller i arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.  

Lag om skydd mot olyckor 

Lag om skydd mot olyckor reglerar bl.a. gränsdragningen beträffande brandskyddsansvaret mellan 

nyttjanderättshavare och ägare i driftsskedet. 

 

Vid verksamhetsutövning av, i detta fall vård och äldreomsorg finns vissa skäliga åtgärder med 

avseende på brandsäkerhet som enligt lag måste följas. Nyttjanderättshavaren samt ägaren till 

byggnaden ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att brand utbryter samt begränsa 

skador som eventuellt kan uppkomma till följd av brand
10

. De åtgärder som kan vidtas kan vara av 

teknisk karaktär som exempelvis tillhandahållande av brandsläckningsutrustning. Åtgärderna kan 

även vara av organisatorisk karaktär som fortgår under hela användningstiden och kan exempelvis 

handla om utbildande av personal i brandbekämpning och evakuering samt övrigt systematiskt 

brandskyddsarbete. Det sistnämnda syftar till att öka kunskapen om det egna brandskyddet hos 

ägaren respektive nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren är i detta fall socialförvaltningen i 

Karlskoga kommun som ombesörjer äldreboendena Lötängen, Torpdalen och Saxlyckan. 

Fastighetsägare är i Lötängens fall samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun och 

motsvarande för Saxlyckan och Torpdalen är Hyresbostäder i Karlskoga AB.  

 

Enligt lagen måste även fastighetsägaren, i detta fall Hyresbostäder i Karlskoga AB samt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun, lämna en skriftlig redogörelse för 

brandskyddet till kommunens räddningstjänsten
11

. Nyttjanderättshavaren, i detta fall 

Socialförvaltningen i Karlskoga kommun, är skyldig att lämna uppgifter om brandskyddet till 

fastighetsägaren
12

. Denna redogörelse kan ses som en sammanfattning av det systematiska 

brandskyddsarbetet och ligger således tillgrund för kommande tillsyn som räddningstjänsten utför.  

 

Lagen om skydd mot olyckor kan även tillämpas vid tillsyn av ett äldreboende. De som utför 

tillsyn är kommunens räddningstjänst. Vid tillsyn kan tillsynsförrättaren bedöma huruvida objektet 

har ett skäligt brandskydd eller ej. Görs bedömningen att objektet/verksamheten ej uppfyller kravet 

på skäligt brandskydd kan vissa krav åläggas på verksamheten/objektet. Stöd för detta åläggande 

finns i lagen om skydd mot olyckor där det står ”att åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”
13

. 

Boverkets byggregler 

I detta avsnitt redogörs för hur äldreboenden, i stora drag, ska utformas för att uppfylla de 

brandskyddstekniska kraven enligt Boverkets byggregler, BBR.  

 

För att veta vilka brandskyddstekniska krav som kan ställas på respektive äldreboende måste 

verksamheterna först definieras med utgångspunkt i de olika brandskyddstekniska termer som 

finns i BBR. Faktorer som påverkar klassificeringen av ett objekt är: 

 

                                                 

 
10

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2§ 
11

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 3§ 
12

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 3§ 
13

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2§ 
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 Fysisk och psykisk status hos de boende 

 Tillgång till personal över dygnet 

 

Med hänseende till ovanstående faktorer är Lötängen, Torpdalen respektive Saxlyckan att betrakta 

som särskilda boenden för personer med vårdbehov (den brandskyddstekniska termen). 

 

Särskilt boende för personer med vårdbehov är den brandskyddstekniska termen som Boverket 

definierar som äldreboende/vårdboende. Särskilt boende för personer med vårdbehov innebär 

boendeformer för personer som kan vara funktions- eller rörelsehindrade, sängliggande eller 

åldersdementa och är i behov av vård och kontinuerligt stöd av personal
14

.  

 

Gemensamhetsutrymmen kan exempelvis utgöras av kök, samvardagsrum et cetera i förekommer 

oftast i anslutning till den boendes lägenhet
15

. Korridorer är avskilda mot gemensamhetsutrymmen, 

kök, expeditioner samt förråd och varje lägenhet är utformade som egna brandceller
16

. 

Utgångspunkten är att denna boendeform ska ses bostäder med förhöjt brandskydd. 

 

Begreppet särskilt boende för personer med vårdbehov ska inte förväxlas med det 

brandskyddstekniska begreppet vårdanläggning. Begreppet vårdanläggning innebär sjuk- och 

socialvård samt omsorg av personer med funktionshinder. Några exempel på vårdanläggningar är 

vårdavdelningar på sjukhus, vårdhem samt sjukhem
17

.  

 

Innan år 2005 existerade inte begreppet särskilt boende för personer med vårdbehov utan tidigare 

definierades äldreboenden med åldersdementa personer som alternativt boende
18

. Med alternativa 

boenden avsågs boendeformer i ett plan för åldersdementa som inte förväntades vara sängliggande 

eller rörelsehindrade. Dessutom fick åtta stycken boenderum ingå i en och samma brandcell. 

Termen särskilt boende för personer med vårdbehov infördes i BBR år 2005 och ersatte därmed 

termen alternativt boende
19

. Detta med anledning av att termen alternativt boende innebar 

begränsningar (främst vid brandskyddsprojektering) eftersom de boende inte förväntades vara 

sängliggande eller rörelsehindrade
20

. Dessa kriterier ledde till att alternativa boenden 

omöjliggjordes eftersom det var få äldreboenden där åldersdementa personer ej förväntades vara 

sängliggande och rörelsehindrade.  

 

Följande punkter måste uppnås för att uppfylla de brandskyddstekniska kraven utifrån termen 

särskilt boende för personer med vårdbehov. 

 

Byggnadsteknisk klass 

Byggnader som inrymmer särskilda boenden för personer med vårdbehov ska utföras i 

byggnadsteknisk klass Br1
21

. Om byggnaden utförs i högst ett våningsplan får byggnaden utföras i 

byggnadsteknisk klass Br2
22

.  

 

                                                 

 
14

 Brandskyddshandboken 2005 Avsnitt 5. Brandskyddstekniska begrepp 
15

 Bostadsutformning vid kollektiva boendeformer 2005 
16

 Brandskydd i Boverkets byggregler 2005 Särskilda objekt 
17
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18
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19

 BFS 2005:17 5:243 
20

 BFS 2002:17 5:243 
21

 BBR 5:21 
22
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Gångavstånd till utrymningsväg 

Längsta gångavstånd till utrymningsväg eller annan brandcell får maximalt uppgå till 45 meter
23

. 

 

Brandcellsindelning samt brandcellsgräns i bjälklag och vägg 

Vid byggnader som uppförs som byggnadsteknisk klass Br1 ska brandcellsgräns i vägg och 

bjälklag utföras i minst klass EI 60
24

. Respektive lägenhet ska utformas som en egen brandcell. 

 

Interna dörrar och väggar 

Dörr i brandcellsgräns utförs i lägst brandteknisk klass EI2 60-C. 

Interna väggar som avskiljer korridor från samvardagsrum, uppvärmningskök samt 

personalutrymmen inom en brandcell uppförs i minst klass E 30
25

. Dörrar utförs i lägst klass E 30-

C
26

. Självstängande dörrar får förses med uppställningsanordningar som stängs om brandgaser 

detekteras
27

. 

 

Dörr till utrymningsväg 

Dörr till utrymningsväg ska utformas som lätt öppningsbara, oavsett om dörren hålls öppen eller 

låst, samt vara utåtgående i utrymningsriktningen. Lås till dörr för utrymning ska även kunna 

utformas så att återinrymning kan ske
28

. Dörr som hålls låst med hjälp av kodlås och som låses upp 

via det automatiska brandlarmet godtas ej som lösning då utrymning kan behöva ske av andra 

skäl
29

.  

 

Larmsystem 

Utrymmen som utgörs av särskilt boende för personer med vårdbehov förses med ett automatiskt 

brandlarm där respektive lägenhet, korridor samt gemensamhetsutrymme förses med rökdetektorer. 

Brandlarmet kan även förses med larmlagringsfunktion samt vara kopplat till räddningstjänst
30

 Det 

automatiska brandlarmet ska kompletteras med ett utrymningslarm
31

. Utrymningslarmet kan 

utformas som ett tyst larm vilket innebär att brandlarmet initierar personals tjänstetelefon. 

 

Utrymningsvägar 

Grundkravet är att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar från lokaler där 

personer vistas mer än tillfälligt
32

. Fönster för ej utgöra en av utrymningsvägarna från utrymmen 

som utgörs av särskilt boende för personer med vårdbehov
33

. 

 

Ventilationssystem 

Ventilationssystemet utformas så att brandgasspridning mellan brandceller förhindras
34

. Detta kan 

exempelvis utformas med hjälp av brandgasspjäll eller att ventilationssystemet är utfört med fläktar 

i drift. 
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Nödbelysning 

För särskilda boende för personer med vårdbehov föreligger inget krav på förekomst av 

nödbelysning
35

.  

 

Brandgasevakuering 

Trapphus i byggnader i brandteknisk klass Br1 erfordrar anordning för kontroll av brandgaser. 

Denna anordning ska kunna öppnas eller manövreras av räddningstjänsten
36

. Exempel på 

anordningar kan vara fläkt eller röklucka i schakttopp.   

 

Vägledande markeringar 

Vägledande markeringar ska finnas i särskilda boenden för personer med vårdbehov då de personer 

som förväntas vistas där, exempelvis anhöriga, förutsätts ha mindre god lokalkännedom
37

. 

Skyltarna ska vara genomlysta eller belysta. Placering sker i anslutning till dörrar till och i 

utrymningsvägar samt där riktningsändring av utrymningsväg sker
38

. 

 

Brandsläckningsutrustning 

Ägare eller nyttjanderättshavare av en byggnad ska stå till förfogande av 

brandsläckningsutrustning
39

. De placeras så att gångavståndet till dem ej överstiger 25 meter. 
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2 METOD 

2.1 Arbetsgång 

Arbetsgången utgjordes först av datainsamling som innebar framarbetande av ett frågeformulär, se 

Bilaga 1, samt ritningsgranskning över respektive objekt. 

Platsbesök utfördes på respektive äldreboende. Dessa bestod i intervjuer enligt frågeformulär med 

respektive enhetschef samt okulär besiktning av respektive äldreboende. Inför objektsbesöket 

skickades frågeformuläret ut per e-post till respektive enhetschef så dessa fick möjlighet till 

förberedelse. Frågorna utformades på så sätt att de skulle passa att användas i den valda metoden. 

Uppgiftsinsamlingen utgjorde även utskick av frågeformulär, dels till räddningstjänsten i 

Karlskoga för svar kring dess förmåga vid brand, dels till samhällsbyggnadsförvaltningen i 

Karlskoga kommun och Hyresbostäder i Karlskoga AB för uppgifter kring byggnaderna.  

2.2 Om BSV-vård 

BSV-vård är en förkortning av brandskyddsvärdering av vårdanläggningar och är ett 

riskvärderingsverktyg som är framtaget för att utvärdera den relativa brandsäkerheten på 

avdelningar inom exempelvis vårdboenden, sjukhem, sjukhus et cetera
40

. Denna relativa 

brandsäkerhet väger samman det organisatoriska och byggnadstekniska brandskyddet där resultatet 

uttrycks i form av ett brandskyddsindex. Riskverktyget är till största del framarbetat av Håkan 

Frantzich som är verksam inom brandteknik vid Lunds tekniska högskola. Andra deltagare som 

bistått med kunskaper och erfarenheter, i form av en referensgrupp, är personer verksamma vid 

dåvarande räddningsverket, kommunala räddningstjänster samt olika konsultföretag.  

 

BSV-vård är ett semikvantitativt indexverktyg som bygger på en kombination av kvalitativa samt 

kvantitativa metoder. Denna kombination brukar kallas för multiattributmetoden för 

beslutsfattande. Exempel på kvalitativa aspekter i BSV-vård är att personalens brandbekämpnings- 

och utrymningsförmåga beaktas. Exempel på kvantitativa aspekter i BSV-vård är att gångavstånd 

till utrymningsväg, antalet brandsläckare samt storleken på räddningstjänstens förstastyrka beaktas. 

 

Det framräknade brandskyddsindexet indikerar en överordnad syn vad gäller brandsäkerhetsnivån 

på respektive avdelningen och utgörs av en skala mellan 0 och 5 där ett högre indexvärde innebär 

ett bättre övergripande brandskydd.  

 

BSV-vård är uppbyggt enligt en hierarkisk struktur, se i figur 4. 
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Figur 4. Verktyget BSV-vårds uppbyggnad 
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BSV-vård:s övergripande målsättning som är att den undersökta avdelningen ska ha ett 

tillfredsställande brandskydd. Den övergripande målsättningen distribueras i två delmål, 

egendomsskydd samt personskydd avseende brand. Vägen fram till dessa två delmål utgörs av fyra 

strategier; förhindra brands uppkomst, begränsa spridningen av brand och brandgas, utrymning till 

säker plats samt släckning.  

 

De fyra strategierna utgörs i sin tur av 26 komponenter där flertalet komponenter består av 

underkomponenter. Att underkomponenter förekommer är för att bättre kunna täcka in alla viktiga 

faktorer som påverkar betydelsen varje komponent men också för att tydliggöra gradering av 

komponenten utifrån de verkliga förutsättningarna. 

 

Första steget för att räkna ut ett brandskyddsindex utgörs av datainsamling som sedermera används 

för att få fram samtliga komponentvärden. I de fall där en komponent erhåller värdet 0 beror detta 

på att dess attribut är så pass bristfällig eller att komponenten saknas på den aktuella avdelningen. 

Ju högre komponentvärde, desto bättre utformning av komponent. 

 

Nedan följer exempel på hur värden på komponenterna personal och fasta riskkällor erhålls: 

 

 K1 – Personal. A, B, och C utgör underkomponenter: 

A. Kunskap och övning  

 Beslutsalternativ 

Utbildning Praktisk Info Ingen Praktisk Info Ingen Praktisk Info  Ingen 

Kunskapskontroll Extern Extern Extern Intern Intern Intern Ingen Ingen Ingen 

Delvärde 5 4 1 4 3 1 3 2 0 

 

B. Förhållandet mellan antalet boende och antalet personal (dagtid) 

 Beslutsalternativ 

Boende/Personal < 3 ≥ 3-5 ≥ 5-10 ≥ 10 

Delvärde 5 4 2 0 

 

C. Minsta bemanning då boende finns på avdelning 

 Beslutsalternativ 

Bemanning > 2 1-2 < 1 0 

Delvärde 5 3 1 0 

 

Värdet på komponenten K1 – Personal erhålls slutligen enligt följande viktning: 
           

  
 

 

 K17 – Fasta riskkällor erhålls utifrån de olika bedömningskriterier i beslutstabellerna enligt 

nedan: 

 

Rutiner för fasta riskkällor Ja Nej 

 

Förekommer rökning Ja Nej 

 

 

 

Risk för att boende kan Ja Nej 
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anlägga brand 

 

Underkomponent Beslutsalternativ 

Rutiner för fasta 

riskkällor 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

Rökning 

förekommer 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Anläggning av 

brand 

Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 

Komponentvärde 5 1 3 1 4 1 2 1 

 

 

När samtliga 26 komponentvärden erhållits måste därefter följande fastslås: 

 

 Vad respektive komponent har för betydelse på de fyra strategierna. För att exemplifiera 

detta har avsaknaden av komponenten vägledande markeringar knappast någon inverkan på 

strategin; förhindra brands uppkomst. Dock har avsaknaden av vägledande markeringar en 

viss påverkan på strategin; utrymning till säker plats. 

 Respektive strategis betydelse för de två delmålen.  

 Respektive delmåls betydelse för den övergripande målsättningen.  

De tre punkterna ovan bestämmer respektive komponents viktvärde. Viktvärdet indikerar hur stor 

påverkan respektive komponent, via de fyra strategierna och två delmålen, har på den övergripande 

målsättningen. Respektive komponents viktvärde beräknas med hjälp av matrismultiplikationer 

enligt följande: först multipliceras de 26 komponenterna med de fyra strategierna och en matris 

erhålls. Den nya matrisen multipliceras sedan med de två delmålen och en matris erhålls. Den nya 

matrisen multipliceras därefter med den övergripande målsättningen. Tillvägagångssättet visas 

nedan i figur 5. För respektive komponents viktvärde, se BILAGA 2. 
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Figur 5. För att räkna ut respektive komponents viktvärde (  ) mot den övergripande målsättningen utförs 

matrismultiplikationer enligt ovanstående figur. Kolonvektorn längst till höger innehåller alla de vikter (  ) 

som beskriver hur respektive komponent påverkar målsättningen via de fyra strategierna och två delmålen. 

När respektive komponentvärde med tillhörande viktvärde erhållits återstår bara att sammanväga 

dessa för att få fram ett slutligt brandskyddsindex för en avdelning. För att beräkna 

brandskyddsindex används följande ekvation:        (metoden kallas Simple Additive 

Weightning). Faktorn    motsvarar komponentens viktvärde, faktorn xi motsvarar 

komponentvärdet och n motsvarar antalet komponenter som viktas och sedan adderas, i detta fall 

26 stycken. 
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3 Resultat 

Nedan redogörs för resultaten av inventeringen för respektive äldreboende och avdelning. 

Resultaten beror dels på utfallen i samband med inventeringen, dels på svaren på frågeformulären 

som skickades, dels svaren som erhölls från enhetscheferna. Vissa avdelningar på respektive 

äldreboende har erhållit identiska komponentresultat och därmed presenteras dessa i en och samma 

kolumn. Under kommentarer på indata har även övriga relevanta iakttagelser uppmärksammats. 

Dessa iakttagelser ingår dock ej i verktyget men de bedöms ändå påverka den faktiska 

brandsäkerheten. För mera ingående resultat, se BILAGA 3. 
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3.1 Lötängen 

 Lövängen 1, 

Solängen 1, 

Vallmoängen 1 

Lövängen 2, 

Sjöängen 2 
Solängen 2, 

Vallmoängen 2 

K1 – Personal 

 
2,8 2,8 2,8 

K2 – Boende 

 
1,8 1,8 1,8 

K3 – Gångavstånd till 

utrymningsväg 
4 3 4 

K4 – Brandcellsgräns i 

bjälklag 
4 4 4 

K5 – Brandcellsgräns i 

vägg 

 

4 4 4 

K6 – Interna dörrar och 

väggar 
4 4 4 

K7 – Dörr till 

utrymningsväg 
2 2 2 

K8 – Automatiskt 

brandlarm 
4,4 4,4 4,4 

K9 – Utrymningslarm 5 5 5 

K10 – Sprinkler 

 
5 5 5 

K11– Hiss som 

utrymningsväg 
0 0 0 

K12 – Utrymningsvägar 5 4 5 

K13 – Ytskikt väggar 

 
5 5 5 

K14 – Ytskikt innertak 

 
5 5 5 

K15 – Ventilationssystem 

 
4 4 4 

K16 – Lös inredning 

 
3 3 3 

K17 – Fasta riskkällor 

 
5 5 5 

K18 – Nödbelysning 

 
5 5 5 

K19 – Brandgasevakuering  

 
5 5 5 
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K20 – Vägledande 

markeringar 
5 5 5 

K21 – 

Brandsläckningsutrustning 
5 5 5 

K22 – Räddningstjänstens 

förmåga och insats 
3,6 3,6 3,6 

K23 – Geometrisk 

utformning av objekt 
4 4 4 

K24 – Våning ovan mark 

 
5 2 2 

K25 – Drift och underhåll 

 
5 5 5 

K26 – Larmstyrka 

äldreboende 
0 0 0 

    

Brandskyddsindex 3,75 3,62 3,67 

 

Kommentarer på indata 

Personal och boende 

På Lötängens äldreboende har samtliga personal, inklusive vikarier, inom de tre senaste åren 

erhållit praktisk utbildning i handhavande av brandsläckningsutrustning vilket har skett i 

räddningstjänstens regi. Dokumentation om när, var och hur detta utfördes samt vilka som var 

närvarande finns arkiverad. För att hålla kunskapen kontinuerlig följs den årligen upp i intern regi. 

Uppföljningen utgörs av bl.a. redogörelse för en brandsläckares funktion samt rekapitulering av 

handlingsplanen där utrymningsstrategin framgår.  

   

Antalet personal uppgår dagtid till två stycken på respektive avdelning som i sin tur inhyser tio 

stycken boende.  

Nattetid, d.v.s. mellan kl. 21.00 och kl. 07.00 uppgår antalet nattpersonal till fyra stycken på hela 

Lötängen. Antalet nattpersonal per avdelning blir då < 1. 

 

I ett utrymningsskede bedöms de boendes hjälpbehov vara mycket stort. Detta innebär att de 

boende erfordrar hjälp av en personal med att exempelvis ta sig ur sängen, öppna dörr, orientera 

och förflytta sig.  

 

Väggar och bjälklag 

Samtliga lägenheter är utformade som egna brandceller i brandteknisk klass EI 60. Respektive 

avdelning utgör även de egna brandceller. 

 

Håltagningar i vägg och bjälklag som uppdagades vid objektsbesöket var tätade, dock saknades 

dokumenterade rutiner kring tätning av håltagningen.  

 



 

20 (88) 

 

Dörrar 

Dörrar till avdelningskök hålls öppna med magnethållare och stängs igen när brandgaser 

förekommer i dess närhet. Samtliga lägenhetsdörrar är utförda i brandteknisk klass EI 30 men 

saknade dörrstängare. Likaså saknade övriga dörrar i brandcellsgräns på respektive avdelning 

dörrstängare. Vid objektsbesök påträffades ett fåtal öppna lägenhetsdörrar. 

Dörrar till samtliga avdelningar öppnas i utrymningsriktningen och hålls låsta med kodlås. För att 

öppna avdelningsdörren (åt båda håll) erfordras en fyrsiffrig kod. Koden finns belägen i anslutning 

till knappsats. 

 

Automatiskt brand-/utrymningslarm 

Hela Lötängen är försett med ett heltäckande automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till 

räddningstjänsten. Det automatiska brandlarmet försörjer samtliga utrymmen (även ovan undertak) 

och utgörs av rökdetektorer.  

 

Utrymningslarmet utgörs av sirener och är integrerat med det automatiska brandlarmet. Möjlighet 

till manuell aktivering av utrymningslarmet finns via larmknapp.  

Då utrymningslarmet aktiveras på en avdelningarna sker larmöverföring till resterande 

avdelningar. Samtliga personal blir varse om utrymningslarmet via sina tjänstetelefoner.  

 

Utrymningsvägar 

Nästan samtliga avdelningar har möjlighet till primär och alternativ horisontell utrymningsväg. 

Avdelningarna Lövängen 2 och Sjöängen 2 är dock belägna på plan 2 samt i ytterkant av 

byggnaden vilket ej möjliggör horisontell alternativ utrymningsväg, detta eftersom trapphusens 

vilplan ej bedöms kunna inhysa tio personer samtidigt.  

Ventilationssystem 

Ventilationssystemet är av typen från- och tilluftssystem. För att försvåra brandgasspridning via 

ventilationssystemet är detta försett med fläktar i drift. 

Lös inredning, timer 

Korridorer var sparsamt möblerade med ett fåtal bord och stolar i trä och samvardagsrummen var 

möblerade i vanlig omfattning.  

Samtliga madrasser som används i de boendes sängar var brandimpregnerade.  

Samtliga spisar, kaffe- och vattenkokare i gemensamhetsköken var utrustade med timer. 
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Utrymningsskyltar 

Samtliga utrymningsskyltar är belysta och finns placerade i anslutning till utrymningsväg. Ingen 

defekt utrymningsskylt påträffades i samband med objektsbesöket. På varje avdelning finns en 

centralt placerad handbrandsläckare. 

 

Drift och underhåll 

Beträffande interna rapporteringsrutiner finns riskinventeringsblanketter att fylla i vid exempelvis 

brandtillbud eller då defekt brandteknisk utrustning uppdagas. Dessa blanketter synas av 

anläggningsskötare som sedermera åtgärdar felen.  

På Lötängens äldreboende finns en brandskyddsansvarig som ansvarar för att upprätthålla det 

systematiska brandskyddsarbetet. I uppgifterna ingår bland annat se till så att uppdagade fel 

åtgärdats, att redogöra för nytillkommen personal om rutiner vid utrymning, fasta riskkällor samt 

var släckutrustning finns placerad.  

Varje år genomförs ett antal inventeringsronder där anläggningsskötare bl.a. kontrollerar 

brandtekniska installationer såsom nödbelysning, det automatiska brandlarmet, utrymningsskyltar 

samt magnetuppställda dörrar. 

Inom de tre senaste åren har representant från räddningstjänsten utfört tillsyn för att kontrollera att 

det systematiska brandskyddsarbetet upprätthålls. 

 

 

 

 

 

3.2 Torpdalen 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, 

Strandtorpet 

Service 4 

K1 – Personal 

 

3,9 3,3 3,9 3,3 

K2 – Boende 1,8 2,6 1,8 2,6 
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K3 – Gångavstånd till 

utrymningsväg 

1 1 1 1 

K4 – Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 5 5 5 

K5 – Brandcellsgräns i 

vägg 

 

5 5 5 5 

K6 – Interna dörrar och 

väggar 

4 4 4 4 

K7 – Dörr till 

utrymningsväg 

2 3 2 3 

K8 – Automatiskt 

brandlarm 

4,1 4,1 4,1 4,1 

K9 – Utrymningslarm 2 2 2 2 

K10 – Sprinkler 

 

0 0 0 0 

K11– Hiss som 

utrymningsväg 

0 0 0 0 

K12 – Utrymningsvägar 4 4 4 4 

K13 – Ytskikt väggar 

 

5 5 5 5 

K14 – Ytskikt innertak 

 

5 5 5 5 

K15 – Ventilationssystem 

 

4 4 4 4 

K16 – Lös inredning 

 

3 3 3 3 

K17 – Fasta riskkällor 

 

5 5 3 5 5 

K18 – Nödbelysning 

 

5 5 5 5 

K19 – Brandgasevakuering  

 

5 5 5 5 

K20 – Vägledande 

markeringar 

3 3 3 3 

K21 – 

Brandsläckningsutrustning 

5 5 5 5 

K22 – Räddningstjänstens 

förmåga och insats 

3,6 3,6 3,6 3,6 

K23 – Geometrisk 2 2 2 2 
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utformning av objekt 

K24 – Våning ovan mark 

 

5 2 1 1 

K25 – Drift och underhåll 

 

5 5 5 5 

K26 – Larmstyrka 

äldreboende 

0 0 0 0 

     

Brandskyddsindex 3,38 3,31 3,11 3,28 3,28 

 

 

Kommentarer på indata 

 

Personal och boende 

På Torpdalens äldreboende har samtliga personal, inklusive vikarier, inom de tre senaste åren 

erhållit praktisk utbildning i handhavande av brandsläckningsutrustning vilket har skett i 

räddningstjänstens regi. Dokumentation om när, var och hur detta utfördes samt vilka som var 

närvarande finns arkiverad. För att hålla kunskapen kontinuerlig följs den upp två gånger per år i 

extern regi. Uppföljningen utgörs av bl.a. redogörelse för en brandsläckares funktion samt 

rekapitulering av handlingsplanen där utrymningsstrategin framgår. 

 

På Service 2 respektive 4 bor 14 personer. Mellan kl. 07.00 och kl. 14.00 är antalet personal tre 

stycken och mellan kl. 14.00 och kl. 21.00 är antalet två stycken. Personalantalet dagtid har därför 

valt att presenteras som ett medelvärde, 2.5.  

På Lilltorpet bor 6 personer. Antalet personal mellan kl. 07.00 och kl. 14.00 uppgår till två stycken 

och mellan kl. 14.00 och kl. 21.00 är antalet en stycken. Personalantalet dagtid har därför valt att 

presenteras som ett medelvärde, 1.5. 

På Sjötorpet respektive Strandtorpet bor sju personer. Antalet personal mellan kl. 07.00 och kl. 

14.00 uppgår till två stycken och mellan kl. 14.00 och kl. 21.00 är antalet en stycken. 

Personalantalet dagtid har därför valt att presenteras som ett medelvärde, 1.5. 

Nattetid uppgår personalantalet till två stycken på hela Torpdalen. Antalet personal per avdelning 

blir då < 1. 

I ett utrymningsskede är de boendes hjälpbehov mycket stort vilket innebär att de erfordrar hjälp av 

en personal med att exempelvis ta sig ur sängen, öppna dörr, orientera och förflytta sig. På Service 

2 och 4 är hjälpbehovet inte lika stort och ett fåtal personer kan utrymma på egen hand. 

 

Gångavstånd till utrymningsväg 
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Samtliga avdelningar erhöll lägsta komponentvärde beroende på långa gångavstånd till närmaste 

utrymningsväg. Det skall dock tilläggas att erhållet gångavstånd inte överstiger kravet på 

gångavstånd till utrymningsväg enligt BBR. 

 

Väggar och bjälklag 

Samtliga lägenheter är utformade som egna brandceller i brandteknisk klass EI 60. Respektive 

avdelning utgör även de egna brandceller.  

Håltagningar i vägg och bjälklag som uppdagades vid objektsbesöket var tätade, dokumenterade 

rutiner beträffande tätning av hål i vägg och bjälklag finns.  

 

Dörrar 

Dörrar till avdelningskök och samvardagsrum hålls öppna med magnethållare och stängs igen när 

brandgaser förekommer i dess närhet. Samtliga lägenhetsdörrar är utförda i brandteknisk klass EI 

30 men saknade dörrstängare. Likaså saknade övriga dörrar i brandcellsgräns på respektive 

avdelning dörrstängare. Vid objektsbesök påträffades ett fåtal öppna lägenhetsdörrar. 

Avdelningsdörrar tillhörande Lilltorpet, Sjötorpet och Strandtorpet öppnas i utrymningsriktningen 

och hålls låsta med kodlås. För att öppna avdelningsdörren (åt båda håll) erfordras en fyrsiffrig 

kod. Koden finns belägen i anslutning till knappsats. Avdelningsdörrar tillhörande Service 2 och 4 

saknar fallkolv. 

 

Automatiskt brand-/och utrymningslarm 

Torpdalens äldreboende är försett med ett heltäckande automatiskt brandlarm som direkt 

vidarekopplas till räddningstjänsten i händelse av brand. Det automatiska brandlarmet försörjer 

samtliga utrymmen och utgörs av rökdetektorer.  

Ingen signal ljuder på någon av avdelningarna eftersom utrymningslarmet saknar klocka/sirén. 

Samtliga personal blir dock varse om aktivering av brandlarmet via sina tjänstetelefoner.  

Möjlighet till manuell aktivering av utrymningslarmet finns via larmknapp.  

 

Utrymningsvägar 

Samtliga avdelningar bedöms ha möjlighet till horisontell alternativ utrymningsväg. Detta eftersom 

respektive trapphus vilplan bedöms kunna inhysa cirka tio personer samtidigt.  

 

Ventilationssystem  

Ventilationssystemet är av typen från- och tilluftssystem. I händelse av brand stängs 

ventilationssystemet av och samtliga spjäll i ventilationskanalerna stängs igen. 
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Lös inredning, timer 

Förråd och mindre rum på avdelningarna var försedda med dörrar och var vid objektsbesöket 

stängda.  

Korridorerna var sparsamt möblerade med ett fåtal bord och stolar i trä. Samvardagsrummen var 

möblerade i normal omfattning.  

Samtliga madrasser som används i de boendes sängar var brandimpregnerade.  

Samtliga spisar, kaffe- och vattenkokare i gemensamhetsköken var utrustade med timer. 

 

Utrymningsskyltar 

Samtliga utrymningsskyltar är efterlysande/belysta och finns placerade i takhöjd ovanför dörrar 

som leder till utrymningsväg och även där korridor ändrar riktning. Ingen defekt utrymningsskylt 

påträffades i samband med objektsbesöket.  

På varje avdelning finns en centralt placerad handbrandsläckare som dock saknar skyltning. 

 

Drift och underhåll 

Beträffande interna rapporteringsrutiner finns riskinventeringsblanketter att fylla i vid exempelvis 

brandtillbud eller då defekt brandteknisk utrustning uppdagas. Dessa blanketter synas av 

anläggningsskötare som sedermera åtgärdar felen.  

På Torpdalens äldreboende finns en brandskyddsansvarig som ansvarar för att upprätthålla det 

systematiska brandskyddsarbetet. I uppgifterna ingår bland annat se till så att uppdagade fel 

åtgärdats, att redogöra för nytillkommen personal om rutiner vid utrymning, rutiner för fasta 

riskkällor samt var släckutrustning finns placerad.  

Varje år genomförs ett antal inventeringsronder där anläggningsskötare bland annat kontrollerar 

brandtekniska installationer så som nödbelysning, det automatiska brandlarmet, utrymningsskyltar 

samt magnetuppställda dörrar. 

Inom de tre senaste åren har representant från räddningstjänsten utfört tillsyn för att kontrollera att 

det systematiska brandskyddsarbetet upprätthålls. 

 

 

3.3 Saxlyckan 

 

 Ekebo, Granebo Enebo, Björkebo, Tallebo 
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Rönnebo 

K1 – Personal 

 

3,9 3,9 3,9 

K2 – Boende 

 

1,8 1,8 1,8 

K3 – Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 3 3 

K4 – Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 5 5 

K5 – Brandcellsgräns i 

vägg 

 

5 5 5 

K6 – Interna dörrar och 

väggar 

3 3 3 

K7 – Dörr till 

utrymningsväg 

2 2 2 

K8 – Automatiskt 

brandlarm 

3,3 3,3 3,3 

K9 – Utrymningslarm 2 2 2 

K10 – Sprinkler 

 

0 0 0 

K11– Hiss som 

utrymningsväg 

0 0 0 

K12 – Utrymningsvägar 5 4 4 

K13 – Ytskikt väggar 

 

5 5 5 

K14 – Ytskikt innertak 

 

5 5 5 

K15 – Ventilationssystem 

 

4 4 4 

K16 – Lös inredning 

 

3 3 3 

K17 – Fasta riskkällor 

 

3 5 5 3 5 

K18 – Nödbelysning 

 

5 5 5 

K19 – Brandgasevakuering  

 

5 5 5 

K20 – Vägledande 

markeringar 

3 3 3 

K21 – 5 5 5 
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Brandsläckningsutrustning 

K22 – Räddningstjänstens 

förmåga och insats 

3,6 3,6 3,6 

K23 – Geometrisk 

utformning av objekt 

4 4 4 

K24 – Våning ovan mark 

 

5 2 1 

K25 – Drift och underhåll 

 

5 5 5 

K26 – Larmstyrka 

äldreboende 

0 0 0 

    

Brandskyddsindex 3,32 3,42 3,31 3,19 3,29 

 

Kommentarer på indata 

Personal och boende 

På Saxlyckans äldreboende har samtliga personal, inklusive vikarier, inom de tre senaste åren 

erhållit praktisk utbildning i handhavande av brandsläckningsutrustning vilket har skett i 

räddningstjänstens regi. Dokumentation om när, var och hur detta utfördes samt vilka som var 

närvarande finns arkiverad. För att hålla kunskapen kontinuerlig följs den upp två gånger per år i 

extern regi. Uppföljningen utgörs av bl.a. redogörelse för en brandsläckares funktion samt 

rekapitulering av handlingsplanen där utrymningsstrategin framgår. 

 

Dagtid, d.v.s. mellan kl. 07.00 och kl. 21.00, uppgår antalet personal till två stycken på respektive 

avdelning. Nattetid, dvs mellan kl. 21.00 och kl. 07.00 uppgår antalet personal till två stycken på 

hela Saxlyckan. Antalet personal per avdelning är därmed < 1. 

 

I ett utrymningsskede bedöms de boendes hjälpbehov vara mycket stort. Detta innebär att de 

boende erfordrar hjälp av en personal med att exempelvis ta sig ur sängen, öppna dörr, orientera 

och förflytta sig.  

 

Vägg och bjälklag 

De hål i vägg och bjälklag som uppstår i samband med kabeldragningar och som upptäcktes vid 

objektsbesöket var tätade. Uppgifter om hur hålen tätats samt vilka som utfört detta finns ej 

dokumenterad. 

 

På samtliga avdelningar saknas ett brandtekniskt avskilt parti mellan samvardagsrum och korridor. 

Samtliga lägenheter är utformade som egna brandceller i brandteknisk klass EI 60. 
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Dörrar 

Dörrar till avdelningskök hålls öppna med magnethållare och stängs igen när brandgaser 

förekommer i dess närhet. Samtliga lägenhetsdörrar är utförda i brandteknisk klass EI 30 men 

saknade dörrstängare. Likaså saknade övriga dörrar i brandcellsgräns dörrstängare på respektive 

avdelning. Vid besöket påträffades ett fåtal öppna lägenhetsdörrar på varje avdelning.  

 

Samtliga avdelningsdörrar hålls låsta med kodlås. För att öppna avdelningsdörren erfordras en 4-

siffrig kod. Koden finns belägen i anslutning till knappsats. 

Automatiskt brand-/och utrymningslarm 

Saxlyckans äldreboende är försett med ett heltäckande automatiskt brandlarm som vidarekopplas 

till räddningstjänsten i händelse av brand. Det automatiska brandlarmet försörjer samtliga 

utrymmen och utgörs av rökdetektorer.  

Ingen signal ljuder på någon av avdelningarna då utrymningslarmet saknar klocka/sirén. Samtliga 

personal blir dock varse om aktivering av brandlarmet via sina tjänstetelefoner. Möjlighet till 

manuell aktivering av utrymningslarmet finns via larmknapp.  

 

Utrymningsvägar 

Plan 3 och 4 har möjlighet till primär horisontell utrymningsväg som leder till respektive 

centraltrapphus vilplan. Respektive vilplan bedöms kunna inhysa samtliga boende på respektive 

avdelning. Samtliga plan, undantaget entréplan, saknar dock möjlighet till horisontell alternativ 

utrymningsväg. Detta eftersom spiraltrapphusens vilplan ej kan inhysa samtliga boende på 

respektive avdelning samtidigt. 

Ventilationssystem 

Ventilationssystemet är av typen från- och tilluftssystem och i händelse av brand stängs 

ventilationssystemet av och samtliga spjäll i ventilationskanalerna stängs igen. 

 

Lös inredning, timer 

Förråd och mindre rum på avdelningarna är försedda med dörrar och var vid objektsbesöket 

stängda.  

Korridorerna var sparsamt möblerade med ett fåtal bord och stolar i trä. Samvardagsrummen var 

möblerade i normal omfattning.  

Samtliga madrasser som används i de boendes sängar var brandimpregnerade.  
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Samtliga spisar, kaffe- och vattenkokare i gemensamhetskök saknade timer. 

 

Fasta riskkällor 

Samtliga avdelningar, undantaget Ekebo och Björkebo, erhöll högsta värde på komponenten fasta 

riskkällor. Att Ekebo och Björkebo ej erhöll högsta värde berodde på att rökare förekommer på 

dessa avdelningar. 

 

Utrymningsskyltar 

Samtliga utrymningsskyltar är genomlysta/belysta och finns placerade i ovan dörrar som leder till 

utrymningsväg. Ett par defekta utrymningsskyltar uppdagades vid objektsbesöket.  

 

På varje avdelning finns en handbrandsläckare centralt placerad men som dock saknar skyltning. 

 

Drift och underhåll 

Beträffande interna rapporteringsrutiner finns riskinventeringsblanketter att fylla i vid exempelvis 

brandtillbud eller då defekt brandtekniskutrustning uppdagas. Dessa blanketter synas av 

anläggningsskötare som sedan åtgärdar felen.  

På Saxlyckans äldreboende finns en brandskyddsansvarig som ansvarar för att upprätthålla det 

systematiska brandskyddsarbetet. I uppgifterna ingår bland annat se till så att uppdagade fel 

åtgärdats, att redogöra för nytillkommen personal om rutiner vid utrymning, rutiner för fasta 

riskkällor samt var släckutrustning finns placerad.  

Varje år genomförs ett antal inventeringsronder där anläggningsskötare bland annat kontrollerar 

brandtekniska installationer såsom nödbelysning, det automatiska brandlarmet, utrymningsskyltar 

samt magnetuppställda dörrar. 

Inom de tre senaste åren har representant från räddningstjänsten utfört tillsyn för att kontrollera att 

det systematiska brandskyddsarbetet upprätthålls. 
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4 Diskussion 

När resultaten läses bör kapitlet avgränsningar beaktas. Detta för att påminna läsaren om att 

rapporten inte syftar till att beskriva respektive byggnads heltäckande brandskydd utan endast 

brandskyddet på respektive äldreboende. De erhållna svaren beträffande de brandskyddstekniska 

installationerna inte har verifierats och utgör därmed en felkälla.  

 

De komponenter vilka erhöll värden mellan 1 och 4 uppvisar någon form av brist. Detta behöver 

dock inte betyda att kravet i BBR inte uppfylls eftersom bedömningskriterierna för BSV-vård och 

BBR ser olika ut. 

 

Allmänt 

Samtliga undersökta äldreboenden inhyser till största delen boende med svårigheter att själva 

utrymma och utrymningsstrategien är, på aktuella äldreboende, utformad att personal hjälper de 

boende att utrymma i händelse av brand. Då utrymningstrategin är utformad enligt ovan ställs 

således höga krav på personalens förmåga att agera korrekt. Graden av utbildningsnivå hos 

personalen beträffande grundläggande brandbekämpning samt evakuering påverkar i högsta grad 

de boendes säkerhet samt förmåga att fatta korrekta beslut. 

 

Faktorer som fåtalet personal nattetid samt stort hjälpbehov hos de boende är skäl till att det bör 

skapas sådana förutsättningar att personalen slipper utrymma de boende i händelse av brand. 

Åtgärder för att skapa dessa förutsättningar, med andra ord att förhindra brands uppkomst 

alternativt förhindra brand- och brandgasspridning, kan exempelvis vara att förse Torpdalen och 

Saxlyckan med ett heltäckande sprinklersystem. I många fall kan detta innebära stora kostnader 

varvid punktskydd i form av mobil sprinkler istället kan nyttjas i lägenheter där rökning 

förekommer. Mobil sprinkler bör dock inte ersätta ett heltäckande sprinklersystem fullt ut utan 

enbart ses som ett komplement.  

 

För att ytterligare ange skäl till att införskaffa ett sprinklersystem, detta i form av en referens till 

verkligheten, anhölls en evakueringsövning på ett sjukhus i Sverige (visserligen ej på ett 

äldreboende, undersökningen bedöms dock kunna appliceras på äldreboenden). Det hela finns 

beskrivet i en artikel från Sprinklerfrämjandet där det konstaterades att i ett utrymningsskede så 

inträder kritiska förhållanden
41

 betydligt snabbare än förväntat
42

. Övningen hade slutat med att 

personalen enbart lyckats utrymma ett fåtal patienter vilket var betydligt färre än väntat. De 

slutsatser och erfarenheter som drogs utifrån detta medförde att den berörda kommunen valde att 

införa heltäckande sprinklersystem i samtliga ombesörjda äldreboenden.  

 

Ytterligare åtgärder för att begränsa brand- och brandgasspridning mellan lägenhet och korridor 

kan vara att förse samtliga lägenhetsdörrar på samtliga undersökta avdelningar med dörrstängare. 

Detta då ett antal lägenhetsdörrar förväntas vara öppna, bl.a. på grund av förvirring hos de boende. 

Eftersom samtliga lägenhetsdörrar på respektive äldreboende saknade dörrstängare bör detta 

införas som en brandskyddshöjande åtgärd.  

 

Samtliga undersökta äldreboende med tillhörande avdelningar, undantaget Service 2 och 4 på 

Torpdalen, praktiserar kodlås på dörr till avdelning. Detta innebär att kravet i BBR beträffande lätt 

                                                 

 
41

 Kritiska förhållanden innebär att gränsvärden, kopplat till strålning, temperatur, rökgaslager samt siktsträcka från 

brand inte får överskridas. Brandskydd i Boverkets byggregler 2010. 
42

http://www.sprinklerframjandet.se/files/nyheter/Aff-nyheter%20Sprinklerskydd%20Varberg.pdf.  

 

http://www.sprinklerframjandet.se/files/nyheter/Aff-nyheter%20Sprinklerskydd%20Varberg.pdf
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öppningsbara dörrar ej uppfylls och därför bör kodlåset kompletteras med en elektrisk 

nödöppningsknapp som överbrygger kodlåset
43

. Tryckknappen ska även förses med belyst och 

tydlig skyltning
44

. Öppningsfunktion ska även kunna säkerställas vid strömbortfall. Dessa krav har 

föranletts av en dom som avsåg ett äldreboende som praktiserar kodlås i avdelningsdörr. I 

Kammarrätten i Stockholm som fastslog att låsta dörrar i utrymningsväg ska förses med 

nödöppningsknappar som överbrygger övriga låsfunktioner. Då Kammarrätten fastslog domen i 

Länsrätten samt att Regeringsrätten ej fann skäl till prövningstillstånd kan denna dom ses som 

vägvisande varvid Länsrättens dom valts åtgärdsförslag vad gäller kodlås på dörr till avdelning. 

4.1 Lötängen 

Verktyget BSV-vård har visat att avdelningarna på Lötängens äldreboende erhållit ett 

brandskyddsindex mellan 3,62 och 3,75. Detta får tolkas som att den totala säkerhetsnivån på 

Lötängens brandskydd med tillhörande avdelningar är bra. 

 

Angelägenheten av organisatoriskt brandskydd är av stor betydelse för det totala brandskyddet. 

Eftersom personalens insats vid en brand kan vara livsavgörande för den boende är det oerhört 

viktigt att personalens kunskaper avseende brandbekämpning och utrymning hålls kontinuerliga. 

Dessutom är det viktigt att intern brandskyddskontroll finns så exempelvis att defekt brandteknisk 

utrustning uppdagas och åtgärdas. Detta beaktas i BSV-vård i form av relativt höga viktvärdena för 

komponenterna personal, fasta riskkällor samt drift och underhåll.  

 

Komponenten personal har det högsta viktvärdet av alla komponenter och har således störst 

inverkan på det totala brandskyddet. Samtliga avdelningar erhöll värdet 2,8 på komponenten 

personal. Bidragande positiva faktorer till komponenten är att samtlig personal inom de tre senaste 

åren genomgått en praktisk utbildning i handhavande av släckutrustning. Att utrymningsstrategin, 

som finns i handlingsplanen, årligen ses över bidrar också positivt till komponentvärdet. Den enda 

faktor som bidrar negativt till komponentvärdet är det låga antalet personal nattetid. Faktorer som 

skulle höja komponenten personal är givetvis högre personaltäthet nattetid.  

 

I ett skede där de boende måste evakueras till sina respektive lägenheter bedöms personalen ha 

goda förutsättningar att klara detta. Det som talar för detta är bemanningen dagtid samt personalens 

goda rutiner. Skulle en hel avdelning behöva evakueras nattetid bedöms detta som svårt i och med 

den låga personaltätheten. Till personalens fördel är att de har goda rutiner vid brand vilket 

komponenten personal indikerat.  

 

Samtliga avdelningar erhöll högsta värde på komponenten drift och underhåll.  Bidragande positiva 

faktorer till komponenten är förekomsten av interna rapporteringsrutiner samt förekomst av en 

brandskyddsansvarig.  

 

Samtliga avdelningar erhöll högsta värde på komponenten fasta riskkällor. Detta beroende på 

förekomsten av rutiner för fasta riskkällor samt att rökning ej förekommer på någon avdelning. 

 

BSV-vård visade att komponenten boende erhåll ett lågt värde. Eftersom flertalet av de boende är 

dementa samt rullstolsbundna gör att hjälpbehovet vid utrymning anses som mycket stort. Således 

ställs stora krav på personalens förmåga kring brandbekämpning och utrymning. Denna komponent 
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har ett relativt högt viktvärde vilket medför att ett lågt komponentvärde har en relativt stor negativ 

inverkan på det totala brandskyddet. 

 

Hål i brandcellsgräns var inget som uppdagades vid objektsbesöken. Det skall nämnas att inte hela 

byggnaden undersöktes. Dock uppvisade BSV-vård brister i dokumentationen kring utförda 

tätningar. Detta innebär att ingen känner till om samtliga hål i brandcellsgränser är tätade eller inte. 

Skulle hål i brandcellsgräns finnas har brandcellsindelningen tappat sin avskiljande förmåga som 

den syftar till att uppfylla. Därför bör tätningar i samband med håltagningar dokumenteras och 

arkiveras.  

 

Komponenterna utrymningsvägar samt gångavstånd till utrymningsväg erhöll relativt höga värden, 

undantaget avdelningarna Lövängen 2 samt Sjöängen 2. På grund av byggnadens geometriska 

utformning samt avdelningarnas läge på plan 3 kan endast en av utrymningsvägarna från dessa 

avdelningar utgöras av horisontell utrymning till annan avdelning. Övriga avdelningar har 

möjlighet att genomföra horisontell utrymning i båda utrymningsvägarna och därför erhåller dessa 

avdelningar hög värden på komponenten utrymningsvägar. 

 

Komponenten lös inredning har stor betydelse för den totala brandsäkerheten och har således 

erhållit ett högt viktvärde i BSV-vård. Att samtliga madrasser i lägenheterna är 

brandimpregnerade, samt att möblering i lägenhet och korridor är sparsam är faktorer som bidrar 

positivt till komponenten.   

 

4.2 Torpdalen 

Verktyget BSV-vård har visat att avdelningarna på Torpdalens äldreboende erhållit ett 

brandskyddsindex mellan 3,11 och 3,38 vilket får tolkas som att det totala brandskyddet på 

Torpdalens äldreboende får anses som mer än godkänt. 

 

Angelägenheten av organisatoriskt brandskydd är av stor betydelse för det totala brandskyddet. 

Eftersom personalens insats vid en brand kan vara livsavgörande för den boende är det oerhört 

viktigt att personalens kunskaper avseende brandbekämpning och utrymning hålls kontinuerliga. 

Dessutom är det viktigt att intern brandskyddskontroll finns så exempelvis att defekt brandteknisk 

utrustning uppdagas och åtgärdas. Detta beaktas i BSV-vård i form av de relativt höga viktvärdena 

på komponenterna personal, fasta riskkällor samt drift och underhåll.  

 

Komponenten personal har det högsta viktvärdet av alla komponenter och har således störst 

inverkan på det totala brandskyddet. Avdelningarna Lilltorpet, Sjötorpet och Strandtorpet erhöll 

värdet 3,9 på komponenten personal och avdelningarna Service 2 och Service 4 erhöll värdet 3,3. 

Skillnaderna beror på att personaltätheten varierar mellan avdelningarna. Bidragande positiva 

faktorer till komponenten är att samtliga personal inom de tre senaste åren genomgått en praktisk 

utbildning i handhavande av släckutrustning. Att en årlig extern övning och kontroll av personalens 

kunskapsnivå gällande brandbekämpning hålls bidrar också positivt till komponentvärdet. Faktorer 

som skulle höja komponenten personal är givetvis högre personaltäthet nattetid. 

 

I ett skede där de boende måste evakueras till sina respektive lägenheter bedöms personalen ha 

goda förutsättningar att klara detta. Det som talar för detta är bemanningen dagtid samt personalens 

goda rutiner. Skulle en hel avdelning behöva evakueras nattetid bedöms detta som svårt i och med 

den låga personaltätheten. Till personalens fördel är att de har goda rutiner vid brand vilket 

komponenten personal indikerat.  
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Samtliga avdelningar, undantaget Sjötorpet, erhöll högsta värde på komponenten fasta riskkällor. 

Förekomst av rökning på Sjötorpet gör att värdet på komponenten fasta riskkällor blir lägre för 

denna avdelning. 

 

Samtliga avdelningar erhöll högsta värde på komponenten drift och underhåll. Bidragande positiva 

faktorer till komponenten är förekomsten av interna rapporteringsrutiner samt att en 

brandskyddsansvarig finns.  

 

 

BSV-vård visade på skillnader på komponenten boende. Eftersom hjälpbehovet hos de boende är 

lägre på Service 2 och 4 än resterande avdelningar är detta en positivt bidragande effekt på 

komponentvärdet. Denna komponent har ett relativt högt viktvärde vilket medför att ett lågt 

komponentvärde har en stor negativ inverkan på det totala brandskyddet. 

 

Samtliga avdelningar erhöll lägsta värde på komponenten gångavstånd till utrymningsväg. På 

grund av byggnadens geometriska utformning samt långa korridorer medför att längsta 

gångavstånd till horisontell utrymningsväg överstiger rekommenderat gångavstånd. Detta innebär 

att de utrymmande löper större riska att utsättas för kritiska förhållanden. Således är detta ett 

negativt bidrag till komponentvärdet. Det skall dock tilläggas att detta är gångavstånd till 

horisontell utrymningsväg och ej till närmaste utrymningsväg. Enligt BBR uppfylls erfordrat 

gångavstånd till utrymningsväg.  

Vidare ställer BBR ej krav på tillgång till horisontell utrymningsväg vilket återigen visar på 

skillnaderna mellan kraven i verktyget och BBR.     

Samtliga avdelningar erhöll höga värden på komponenten utrymningsvägar. Detta beror på 

möjligheten att utföra horisontell utrymning till annan avdelning finns (trapphusen bedöms kunna 

inhysa samtliga boende på en avdelning samtidigt).  

 

BSV-vård har visat att värdet på komponenten dörr i utrymningsväg är högre på Service 2 och 4 än 

övriga avdelningar. Detta beror på att dörr till avdelning enbart hålls stängd vilket anses vara 

tillräckligt då fåtalet boende med demenssjukdom förekommer på dessa avdelningar.  

 

På Torpdalens äldreboende aktiveras inte utrymningslarmet av det automatiska brandlarmet. Detta 

beror på att utrymningslarmet saknar klocka/sirén på samtliga avdelningar vilket gör att de boende 

ej blir varse om att utrymningslarmet aktiveras. Detta är allvarligt då flertalet av de boende på 

Service 2 och 4 klarar av att utrymma själva. Enligt BBR måste ett utrymningslarm finnas, dock så 

kan utrymningslarmet vara utformat så att brandlarmet kan påkalla närvarande personals 

uppmärksamhet vi exempelvis en personsökare
45

. Detta förutsätter då att personalen uppehåller sig 

i närheten av den aktuella avdelningen så att de direkt kan ingripa vid brand. På motsvarande sätt 

är utrymningslarmet utformat på Torpdalen. Detta bedöms ej vara applicerbart på Torpdalen då 

antalet personal endast uppgår till två nattetid och kan i värsta fall befinna sig långt bort från den 

aktuella avdelningen. Således har bedömningen gjorts att respektive avdelning saknar 

utrymningslarm vilket ger ett lågt värde på komponenten utrymningslarm.  

                                                 

 
45

 Brandskyddshandboken 2005 kap 6.10 



 

34 (88) 

 

4.3 Saxlyckan 

Verktyget BSV-vård har visat att avdelningarna på Saxlyckans äldreboende erhållit ett 

brandskyddsindex mellan 3,19 och 3,42. Detta indikerar att den totala säkerhetsnivån på 

Saxlyckans brandskydd, med tillhörande avdelningar, får anses som mer än godkänd. 

 

Angelägenheten av organisatoriskt brandskydd är av stor betydelse för det totala brandskyddet. 

Eftersom personalens insats vid en brand kan vara livsavgörande för den boende är det oerhört 

viktigt att personalens kunskaper avseende brandbekämpning och utrymning hålls kontinuerliga. 

Dessutom är det viktigt att intern brandskyddskontroll finns så exempelvis att defekt brandteknisk 

utrustning uppdagas och åtgärdas. Detta beaktas i BSV-vård i form av de relativt höga viktvärden 

på komponenterna personal, fasta riskkällor samt drift och underhåll.  

 

Komponenten personal har det högsta viktvärdet av alla komponenter och har således störst 

inverkan på det totala brandskyddet. Samtliga avdelningarna erhöll värdet 3,9 på komponenten 

personal vilket får anses som relativt högt. Bidragande positiva faktorer till komponenten är att 

samtlig personal inom de tre senaste åren erhållit en praktisk utbildning i handhavande av 

släckutrustning. Att det hålls en årlig extern övning och kontroll av personalens kunskapsnivå 

gällande brandbekämpning bidrar också positivt till komponentvärdet. Faktorer som skulle höja 

komponenten personal är givetvis högre personaltäthet nattetid. 

 

I ett skede där de boende måste evakueras till sina respektive lägenheter bedöms personalen ha 

goda förutsättningar att klara detta. Det som talar för detta är bemanningen dagtid samt personalens 

goda rutiner. Skulle en hel avdelning behöva evakueras nattetid bedöms detta som svårt i och med 

den låga personaltätheten. Till personalens fördel är att de har goda rutiner vid brand vilket 

komponenten personal indikerat.  

 

Samtliga avdelningar, undantaget Ekebo och Björkebo, erhöll högsta värde på komponenten fasta 

riskkällor. Förekomst av rökning på Ekebo och Björkebo gör att värdet på komponenten fasta 

riskkällor blir lägre för dessa avdelningar. 

 

Samtliga avdelningar erhöll högsta värde på komponenten drift och underhåll. Bidragande positiva 

faktorer till komponenten är förekomsten av interna rapporteringsrutiner samt förekomst av en 

brandskyddsansvarig.  

 

BSV-vård har visat att komponenten boende erhåll ett lågt värde. Eftersom flertalet av de boende 

är dementa samt rullstolsbundna gör att hjälpbehovet vid utrymning anses som mycket stort. 

Således ställs stora krav på personalens förmåga kring brandbekämpning och utrymning. Denna 

komponent har ett relativt högt viktvärde vilket medför att ett lågt komponentvärde har en stor 

negativ inverkan på det totala brandskyddet. 

 

BSV-vård har visat på brister vad gäller komponenten interna dörrar och väggar. Detta eftersom 

avskiljande E 30-parti
46

 saknas mellan samvardagsrum och korridor. Eftersom korridoren nyttjas 

för utrymning bör brand- och brandgasspridning till korridor försvåras. Därför bör upprättande av 

avskiljande parti ske på samtliga avdelningar.  

 

På Saxlyckans äldreboende aktiveras inte utrymningslarmet av det automatiska brandlarmet. Detta 

beror på att utrymningslarmet saknar klocka/sirén på samtliga avdelningar vilket gör att de boende 
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ej blir varse om utrymningslarmet. Enligt BBR måste ett utrymningslarm finnas, dock så kan 

utrymningslarmet vara utformat så att brandlarmet kan påkalla närvarande personals 

uppmärksamhet vi exempelvis en personsökare
47

. Detta förutsätter då att personalen uppehåller sig 

i närheten av den aktuella avdelningen så att de direkt kan ingripa vid brand. Detta bedöms ej vara 

applicerbart på Saxlyckan då antalet personal endast uppgår till två nattetid och kan i värsta fall 

befinna sig långt bort från den aktuella avdelningen. Således har bedömningen gjorts att respektive 

avdelning saknar utrymningslarm vilket ger ett lågt värde på komponenten utrymningslarm.  

 

På samtliga avdelningar sker primär horisontell utrymningsväg till respektive trapphus vilplan. 

Vilplanet utgör tillfällig utrymningsplats
48

 och bedöms vara av den storleken så att samtliga 

boenden på en avdelning får plats på vilplanet. Dock kan trängsel förekomma i och med att 

trapphusen utgör en av räddningstjänstens angreppsvägar. Spiraltrappan utgör sekundär 

utrymningsväg men är olycklig att använda som alternativ utrymningsväg
49

 eftersom de boende 

utgörs av personer med funktionsnedsättningar.  

4.4 Verktyet BSV-vård 

BSV-vård bedöms ge ett tillförlitligt resultat, dels då verktyget är framtaget av framstående 

experter inom brandskydd, dels att kvalitativa (organisatoriskt brandskydd) och kvantitativa 

(räddningstjänstens insats, organisatoriskt samt byggnadstekniskt brandskydd) aspekter beaktas i 

verktyget. BSV-vård utgörs av 26 komponenter samt tillhörande underkomponenter. Detta medför 

att en stor mängd data avseende brandskyddet erhålls vid informationsinhämtning. Ju större 

erhållen mängd data, desto fler inkluderande faktorer som påverkar betydelsen av respektive 

komponent och därmed ökad sannolikheten för ett rättvist resultat i BSV-vård. Ytterligare fördelar 

med verktyget är dess hierarkiska uppbyggnad med 26 komponenter som gör det enkelt och tydligt 

att uppdaga eventuella brister vid analys av inhämtad data.  

Osäkerheter i verktyget BSV-vård 

Att tillämpa BSV-vård på äldreboenden (d.v.s. de aktuella objekten) som brandskyddstekniskt 

definierat som särskilt boende för personer med vårdbehov har visat sig inte vara helt optimalt. 

Detta eftersom verktyget har den brandskyddstekniska termen vårdanläggning (vårdhem, 

avdelningar på sjukhus m.m.
50

) som utgångspunkt i BBR. Dessutom utformades BSV-vård år 

2000
51

 vilket var 5 år tidigare än begreppet särskilda boende för personer med vårdbehov 

introducerades i BBR.  

 

Ett relativt gammalt verktyg i kombination med nya brandskyddstekniska termer har således 

föranlett till att följande komplikationer uppmärksammats: 

 

 Nödbelysning 
I de fall ett äldreboende saknar nödbelysning betraktas detta enligt verktyget som en brist vilket 

medför ett sämre brandskyddsindex. Det kan dock vara svårt att motivera att ett äldreboende ska 

förses med nödbelysning eftersom BBR ej ställer krav på förekomst av nödbelysning i särskilda 

boenden för personer med vårdbehov nödbelysning.  
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 Utrymningsvägar 

BSV-vård beaktar huruvida primär respektive alternativ utrymning sker horisontellt eller via 

trappa. Då verktyget utgår ifrån att boenderummen inte är utformade som egna brandceller måste 

därför evakuering, i händelse av brand, ske till annan avdelning (annan brandcell). I särskilda 

boende för personer med vårdbehov ställs det krav på att samtliga lägenheter ska vara utformade 

som egna brandceller. Detta medför att evakuering av de boende inte primärt måste ske horisontellt 

till annan avdelning (annan brandcell). Evakuering kan istället ske till den boendes lägenhet (egen 

brandcell). Detta medför att betydelsen för huruvida utrymning kan ske horisontellt eller ej får 

betraktas som irrelevant, dock så beaktas detta ej av verktyget och komponentvärdet kan därför bli 

oförtjänt lägre för objekt som definieras som särskilda boende för personer med vårdbehov.  

 

 Avskiljande partier inom avdelning 
BSV-vård har den brandskyddstekniska termen vårdanläggning som utgångspunkt i BBR vilket 

bl.a. innebär att boenderummen ej är utformade som egna brandceller (brandteknisk klass EI 60). 

Istället erfordrar verktyget enbart E30-parti mellan boenderummen samt mellan boenderum och 

korridor. Att samtliga boenderum i de aktuella objekten är utformade som egna brandceller (krav 

enligt termen särskilt boende för personer med vårdbehov) beaktas inte av verktyget. Det verkligen 

föreliggande brandskyddet kan därmed betraktas som högre för de aktuella objekten än vad 

verktyget visar. 

 

 Dörr i utrymningsväg 

Nya prejudikat vad gäller låsta dörrar i utrymningsväg (avdelningsdörr) medför att 

bedömningskriterier beträffande värdet på komponenten dörr till utrymningsväg blir missvisande. 

Detta eftersom BSV-vård märkligt nog likställer elektrisk nödöppningsknapp, som syftar till att 

överbrygga kodlåsfunktionen, med låst dörr. Skulle en avdelningsdörr med kodlås förses med 

elektrisk nödöppningsknapp, vilket innebär att kravet på lätt öppningsbar dörr i utrymningsväg 

uppfylls, höjs ej värdet på komponenten. Komponentvärdet kan därför i dessa fall vara oförtjänt 

låga.  

 

I de fall då exempelvis två olika äldreboenden (brandskyddstekniskt definierat som särskilt boende 

för personer med vårdbehov) erhållit samma brandskyddsindex medför detta inte att brandskyddet i 

praktiken är likvärdigt. Det verkligen föreliggande brandskyddet kan ibland kan vara högre än vad 

erhållet brandskyddsindex visar, vilket ovanstående punkter har visat. Med detta sagt bör fokus 

därför inte ligga på erhållet brandskyddsindex, utan läsaren bör snarare enskilt titta på de 

komponenter med högt viktvärde som erhållit låga komponentvärden (detta i kombination med 

vetskap om ovanstående brister). 

 

Övriga brister i verktyget 
Vissa faktorer som kan vara utgöra risk för uppsåt till brand beaktas ej av verktyget. Exempel på 

detta är timer kopplat elektrisk utrustning så som spis, strykjärn kaffe- och vattenkokare. Elektrisk 

utrustning utgör en brandrisk kan uppstå och förekomst av timer kan eliminera dessa risker. 

Sammantaget borde därför förekomst av timer eller ej utgöra en egen underkomponent till 

komponenten fasta riskkällor.  

 

En faktor som verktyget utelämnar men som påverkar utrymningen bredd på den boendes säng. I 

de fall sängbredden överstiger dörrbredden måste personal hjälpa den boende ur sängen för att 

sedan ledsaga denne till en säker plats. I ett evakueringsskede medför detta fördröjning, något som 

påverkar utrymningssäkerhet för både personal och boende. Därför bör sängbredd utgöra en 

underkomponent till komponenten utrymningsvägar.  
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Vid bedömning av värdet på komponenten lös inredning måste något av komponentens 

bedömningskriterier väljas då komponenten saknar underkomponenter. Dessutom kan graden av 

lös inredning variera stort mellan respektive lägenhet på en avdelning vilket beror på att de boende 

själva får välja att möblera av sina lägenheter. Sammantaget kan sägas att bedömningen av 

mängden lös inredning blir väldigt subjektiv och därmed kan värdet på komponenten bli 

missvisande.   

 

Samtliga automatiska brandlarm på äldreboendena tillämpar funktionen larmlagring
52

. 

Underkomponenten larmlagring får ett lägre komponentvärde om det tillämpas och således ett 

högre underkomponentvärde om det ej tillämpas. I enlighet med BBR
53

 bör det dock tillämpas 

eftersom det ger ett filter mot onödiga larm till räddningstjänsten. Detta gör att 

detekteringskänsligheten upprätthålls på en högre nivå, något som möjligtvis ej beaktats i BSV-

vård då larmöverföring med larmlagring medför ett lägre komponentvärde för komponenten 

automatiskt brandlarm. Att larmlagring bör tillämpas enligt BBR
54

 samtidigt som det utgör ett 

negativt bidrag till komponenten kan tyckas vara motsägelsefullt och här finns ytterligare ett 

exempel på motstridighet mellan verktyget och BBR. Upphovsmännen till verktyget kan dock ha 

fört det resonemanget att ju fler tekniska barriärer som förekommer, desto större är sannolikheten 

för komplikationer vid aktivering av det automatiska brandlarmet.  

5 Slutsats 

Upphovsmännen till BSV-vård anser att avdelningar som erhållit ett brandskyddsindex 2,8 har ett 

godkänt brandskydd
55

. Då samtliga undersökta äldreboenden med tillhörande avdelningar erhållit 

ett brandskyddsindex över 3,0 kan slutsatsen dras att det övergripande brandskyddet på respektive 

äldreboende får anses som mer än godkänt. Detta beror till största delen på att respektive 

äldreboende har ett väl fungerande organisatoriskt brandskydd vilket komponenterna personal samt 

drift och underhåll visade i form av höga komponentvärden.  

 

Lötängens äldreboende med tillhörande avdelningar erhöll högsta brandskyddsindex (relativt de tre 

äldreboendena) vilket dels beror på ovanstående faktorer, dels att samtliga avdelningar var 

sprinklade. Vidare uppdagades heller inga allvarliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet.   

 

Torpdalens äldreboende och Saxlyckans äldreboende uppvisade ett lägre brandskyddsindex än 

Lötängen. Brister av allvarligare karaktär som identifierades på Torpdalens äldreboende respektive 

Saxlyckans äldreboende var att utrymningslarmet saknar klocka/sirén. Vidare saknades även 

sprinkler på båda äldreboendena (dock ej av allvarlig karaktär) vilket innebar att dessa 

äldreboenden ej erhöll lika höga brandskyddsindex som Lötängens äldreboende. 

 

För att kompensera uppdagade brister i brandskyddet har ett antal åtgärdsförslag valt att 

presenteras, se vidare kapitel 5.1. 

 

Vad som uppdagats är att det faktiska brandskyddet kan ibland kan vara högre än vad erhållet 

brandskyddsindex visar, speciellt då man väljer att tillämpa verktyget på äldreboenden 

(brandskyddstekniskt definierat som särskilda boende för personer med vårdbehov). Fokus bör 
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istället läggas på de komponenter med högt viktvärde som erhållit lågt komponentvärde (detta i 

kombination med vetskap om bristerna i verktyget). 

Trots bristerna så bedöms BSV-vård ändå ge ett hyfsat tillförlitligt resultat, dels då verktyget är 

framtaget av framstående experter inom brandskydd, dels att kvalitativa (organisatoriskt 

brandskydd) och kvantitativa (räddningstjänstens insats, organisatoriskt samt byggnadstekniskt 

brandskydd) aspekter beaktas.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av rapporten har visat att ett av socialnämndens ledord, 

trygghet (och då främst ur ett brandsäkerhetsperspektiv), åtminstone väl stämmer överens med 

verkligheten beträffande de aktuella äldreboendena. Vad gäller förslag på åtgärder så är 

förhoppningen att dessa integreras med respektive äldreboendes systematiska brandskyddsarbete. 

5.1 Förslag på åtgärder 

För att sammanfatta vilka åtgärder som bör/ska vidtas för att samtliga äldreboenden ska förbättra 

sitt brandskydd presenteras de enligt följande: 

  

Följande åtgärdsförslag avser samtliga äldreboenden: 

 

 Avdelningsdörr som praktiserar kodlås bör kompletteras med en elektrisk 

nödöppningsknapp som överbrygger kodlåset samt tydlig tillhörande skyltning. 

 Lägenhetsdörrar bör förses med dörrstängare. 

 Räddningstjänsten bör upprätta insatsplaner över varje äldreboende 

 

Följande åtgärdsförslag avser enbart Lötängens äldreboende: 

 Dokumentation gällande rutiner vid utförda tätningar av håltagning i brandcellsgräns bör 

upprättas, speciellt om nyttjanderättshavaren avser att låta extern servicepersonal utföra 

tätningar.  

 

Följande åtgärdsförslag avser enbart Torpdalens äldreboende:  

 Utrymningslarmet ska förses med ett heltäckande larmdonssystem, exempelvis klocka eller 

sirén.  

 Befintliga efterlysande markeringar bör ersättas med genomlysta/belysta vägledande 

markeringar. 

 Avdelningsdörrar tillhörande Service 2 och 4 förses med fallkolv. 

 Övriga skyltar som visar placering av släckutrustning bör kompletteras. 

 Mobil sprinkler bör installeras som punktskydd i lägenheter där rökning förekommer. 

 

På längre sikt bör Torpdalen överväga att installera ett heltäckande automatiskt sprinklersystem. 

 

Följande åtgärdsförslag avser enbart Saxlyckans äldreboende: 

 Utrymningslarmet ska förses med ett heltäckande larmdonssystem, exempelvis klocka eller 

siren.  

 Avskiljande parti bör upprättas mellan samvardagsrum och korridor. 
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 Komplettera med övriga markeringar som markerar var släckutrustning finns. 

 Mobil sprinkler bör installeras som punktskydd i lägenheter där rökning förekommer. 

 

På längre sikt bör Saxlyckan överväga att installera ett heltäckande automatiskt sprinklersystem. 
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Bilaga 1 

Intervju- och frågeförlaga till enhetschefen för respektive äldreboende och avdelning, Bergslagens 

Räddningstjänst, Fastighetsförvaltningen Karlskoga kommun samt Hyresbostäder i Karlskoga AB 

 

Personalfrågor: 

 

Har planlagd utbildning vad gäller brandbekämpning och utrymning av boende bedrivits inom de 

tre senaste åren för huvuddelen av personalstyrkan? 

 

I vilken form har utbildningen bedrivits? Praktiska inslag eller enbart erhållit muntlig och skriftlig 

information? 

 

Hur har kunskaperna vad gäller brand och utrymning av boende följts upp? Hur ofta?  

 

Förhållandet mellan antalet boende och personal (dagtid)? 

 

Minsta bemanning nattetid? 

 

 

Antal boende per lägenhet? 

 

De boendes hjälpbehov? 

 

Frågor kring brandcellsgränser: 

 

Föreskriven klass eller mer på golv och tak till annan brandcell? 

 

Tätning av hål i bjälklag genomförd? 

 

Finns dessa tätningar dokumenterade? 

 

Föreskriven klass eller mer på vägg till annan brandcell? 

 

Tätning av hål i vägg genomförd? 

 

Finns dessa tätningar dokumenterade? 

 

Yttervägg brännbar? 

 

 

 

 

 

Interna dörrar och väggar: 

 

Minst E30-parti mellan lägenhet och korridor? 

Minst E30-parti mellan dagrum, personalrum och korridor? 

Samtliga dörrar inom avdelningarna är stängda eller stängs vid brand? 

Finns kilar för att hålla dörrar uppställda? 
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Dörr till utrymnigsväg: 

Brandtekniskt rätt klassad dörr? 

Öppnas den via automatiskt brandlarm? 

Finns fallkolv, magnethållare? 

 

Automatiskt brandlarm: 

 

Placering samt typ detektor i längenhet, förråd, korridor? 

Finns detektor ovan undertak? 

Hur kontrolleras det automatiska brandlarmet? Via RUS-besiktning eller enbart intern kontroll? 

Typ av larmöverföring? 

 

Utrymningslarm: 

 

Hur aktiveras utrymningslarmet? Automatiskt eller manuellt? 

Följer den tekniska utrustningen SBF:s rekommendationer? 

Finns automatisk larmöverföring till annan avdelning samt förberedd planering att bistå vid 

utrymning? 

Typ av informationsöverförare? Ringklocka, ton signal eller textfönster? 

 

Sprinkler: 

 

Är hela eller endast delar av avdelningen skyddat av sprinkler? 

Snabbhet (RTI-värde) på sprinklern? 

 

Hiss som utrymningsväg: 

 

Är hissens funktion oberoende av brand på avdelningen? 

Finns sluss mellan hiss och avdelning? Är slussen försett med övertryck?  

Hur många personer kan vistas i hissen samtidigt vid evakuering? 

 

Ytskikt: 

 

Ytskiktsklass på vägg samt innertak? 

 

Ventilationssystem: 

Separat ventilationssystem för varje avdelning eller gemensamt sådant för flera avdelningar? 

Finns försvårande åtgärder som till exempel spjäll? 

 

Utrymningsvägar: 

 

Längsta gångavstånd till horisontell utrymningsväg? 

Primär utrymningsväg 

Alternativ utrymningsväg? 

 

Lös inredning: 

 

Grad av risk kopplat till mängd och typ av lös inredning? 
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-Mycket liten: Inga stoppade eller få möbler i dagrum/lägenhet. Inga möbler i korridor. Lite 

papper på anslagstavla. Dörr till förrådsutrymme finns. 

 

-Liten: Trämöbler i dagrum. Sparsam möblering i lägenhet. Inga möbler i korridor. Lite papper på 

anslagstavla. Brandimpregnerade madrasser i lägenhetet. Dörr till förrådsutrymme finns. 

 

-Normal: Stoppade möbler i dagrum. Få möbler i korridor. Lite papper på anslagstavla.  Sparsam 

möblering i lägenhet. Brandimpregnerade madrasser i lägenhet. Dörr till förrådsutrymme finns. 

 

 

-Stor: Stoppade möbler i dagrum. Möbler i korridor. Mycket papper på anslagstavla. 

Bostadsmöblering i lägenhet. Brandimpregnerade madrasser i lägenhet. Dörr till förrådsutrymme 

saknas. 

 

-Mycket stor: Stoppade möbler i dagrum. Möbler i korridor. Mycket papper på anslagstavla. 

Bostadsmöblering i lägenhet. Dörr till förrådsutrymme saknas. 

 

 

Fasta riskkällor: 

 

Finns rutiner för fasta riskkällor? 

Förekommer rökning? 

Finns det boende som med uppsåt kan anlägga brand? 

 

Nödbelysning: 

 

Finns nödbelysning och tänds den även om strömmen på avdelningen bryts lokalt? 

Hur ofta sker kontroll av nödbelysningen? 

 

Brandgasevakuering: 

 

Finns anordning för brandgasevakuering? 

Hur ofta sker kontroll av denna? 

 

Vägledande markeringar: 

 

Typ av symbol? Nyare eller äldre typ? 

 

Genomlysta eller efterlysande symboler? 

 

Finns markering av släckutrustning? 

 

Brandsläckningsutrustning: 

 

Finns släckutrustning i tillräcklig omfattning och är den kontrollerad? 

Är personalen utbildad på brandsläckning? 

 

Räddningstjänstens insats: 

 

Typ av förstastyrka?  
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Dokumenterad insatstid? 

 

Körbar väg fram till insatsvägen? 

 

Finns förberedd insatsplan samt objektskännedom? 

 

Geometrisk utformning: 

 

-Helt öppen avdelning med eller utan väggar av glas 

- Rak enkelkorridor med rum på två sidor 

- Dubbelkorridor med rum på vardera sidan av respektive korridor. Inga vertikala höjdskillnader 

- Enkelkorridor med horisontell riktningsändring eller vertikal höjdskillnad i korridor på mer än 1 

meter. 

- Dubbelkorridor med horisontell riktningsändring eller vertikal höjdskillnad i korridor på mer än 

1 meter. 

 

Våning ovan mark: 

 

På vilket våningsplan är avdelningen belägen? 

 

Drift och underhåll: 

 

Finns rutiner för rapportering av trasig utrustning och brandtillbud? 

Intern kontroll utöver brandsyn finns organiserad? 

 

Larmstyrka på boende: 

 

Finns larmstyrka (ej ordinarie personal) som kan assistera vid utrymning?   

Insatstid på natten? 

Hur ofta sker övning av larmstyrkan? 

 

 

   

 

 

 

Övriga frågor kring komponenterna gångavstånd till utrymningsväg, utrymningsvägar lös 

inredning, vägledande markeringar  besvarades av undertecknad vid objektsbesök 
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Bilaga 2 

 

Beräkning BSI Lövängen 1, Solängen 1, Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 2,8 0,127 0,356 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

4 0,027 0,108 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

4 0,026 0,104 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

4 0,019 0,076 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,4 0,043 0,1892 

K9 -Utrymningslarm 5 0,031 0,155 

K10 -Sprinkler 5 0,054 0,27 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 5 0,028 0,14 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

5 0,016 0,08 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 5 0,026 0,13 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,75 
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Beräkning BSI Lövängen 2, Sjöängen 2 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 2,8 0,127 0,356 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

4 0,026 0,104 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

4 0,019 0,076 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,4 0,043 0,1892 

K9 -Utrymningslarm 5 0,031 0,155 

K10 -Sprinkler 5 0,054 0,27 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

5 0,016 0,08 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 2 0,026 0,052 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,62 
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Beräkning BSI Solängen 2, Vallmoängen 2 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 2,8 0,127 0,356 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

4 0,027 0,108 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

4 0,026 0,104 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

4 0,019 0,076 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,4 0,043 0,1892 

K9 -Utrymningslarm 5 0,031 0,155 

K10 -Sprinkler 5 0,054 0,27 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 5 0,028 0,14 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

5 0,016 0,08 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 2 0,026 0,052 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 
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Summa  BSI= 3,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Lilltorpet 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

1 0,027 0,027 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,1 0,043 0,1763 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

2 0,016 0,032 

K24 -Våning ovan mark 5 0,026 0,13 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 
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K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Service 2 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,3 0,127 0,4191 

K2 -Boende 2,6 0,065 0,169 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,027 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

3 0,023 0,069 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,1 0,043 0,1763 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 2 0,016 0,032 
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utformning 

K24 -Våning ovan mark 2 0,026 0,052 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Sjötorpet 

 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

1 0,027 0,027 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,1 0,043 0,1763 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 3 0,049 0,147 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 5 0,059 0,295 
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Brandsläckningsutrustning 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

2 0,016 0,032 

K24 -Våning ovan mark 1 0,026 0,026 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Strandtorpet 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

1 0,027 0,027 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,1 0,043 0,1763 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 
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K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

2 0,016 0,032 

K24 -Våning ovan mark 1 0,026 0,026 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Service 4 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,3 0,127 0,4191 

K2 -Boende 2,6 0,065 0,169 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

1 0,027 0,027 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

4 0,032 0,128 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

3 0,023 0,069 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

4,1 0,043 0,1763 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 
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K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

2 0,016 0,032 

K24 -Våning ovan mark 1 0,026 0,026 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Ekebo 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

3 0,032 0,096 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

3,3 0,043 0,142 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 5 0,028 0,14 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 
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K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 3 0,049 0,147 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 5 0,026 0,13 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Granebo 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

3 0,032 0,096 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

3,3 0,043 0,142 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 5 0,028 0,14 
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K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 5 0,026 0,13 

K25 -Drift och underhåll 5 0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Enebo, Rönnebo 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

3 0,032 0,096 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

3,3 0,043 0,1419 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 0 0,006 0 
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utrymningsväg 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 2 0,026 0,052 

K25 -Drift och underhåll 5 ,0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Björkebo 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

3 0,032 0,096 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 

brandlarm 

3,3 0,043 0,142 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 
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K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 3 0,049 0,147 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 1 0,026 0,026 

K25 -Drift och underhåll 5 ,0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning BSI Tallebo 

 

Komponent Komponentvärde 

(A) 

Komponentvikt 

(B) 

Komponentsäkerhet 

(A*B) 

K1 -Personal 3,9 0,127 0,4953 

K2 -Boende 1,8 0,065 0,117 

K3 -Gångavstånd till 

utrymningsväg 

3 0,027 0,081 

K4 -Brandcellsgräns i 

bjälklag 

5 0,026 0,13 

K5- Brandcellsgräns i 

vägg 

5 0,019 0,095 

K6 -Interna dörrar och 

väggar 

3 0,032 0,096 

K7 -Dörr till 

utrymningsväg 

2 0,023 0,046 

K8 -Automatiskt 3,3 0,043 0,142 
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brandlarm 

K9 -Utrymningslarm 2 0,031 0,062 

K10 -Sprinkler 0 0,054 0 

K11 -Hiss som 

utrymningsväg 

0 0,006 0 

K12 -Utrymningsvägar 4 0,028 0,112 

K13 -Ytskikt på väggarna 5 0,019 0,095 

K14 -Ytskikt på innertak 5 0,026 0,13 

K15 -Ventilationssystem 4 0,019 0,076 

K16 -Lös inredning 3 0,08 0,24 

K17 -Fasta riskkällor 5 0,049 0,245 

K18 -Nödbelysning 5 0,006 0,03 

K19 -Brandgasevakuering 5 0,029 0,145 

K20 -Vägledande 

markeringar 

3 0,016 0,048 

K21 - 

Brandsläckningsutrustning 

5 0,059 0,295 

K22 -Räddningstjänstens 

förmåga 

3,6 0,042 0,1512 

K23 -Geometrisk 

utformning 

4 0,016 0,064 

K24 -Våning ovan mark 1 0,026 0,026 

K25 -Drift och underhåll 5 ,0,077 0,385 

K26 -Larmstyrka på 

äldreboende 

0 0,055 0 

    

Summa  BSI= 3,29 
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Bilaga 3 

 

Resultat Lötängen 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 

1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2 Vallmoängen 2 

K1-Personal    

 Utbildning/kunskap Praktisk Praktisk Praktisk 

 Kunskapskontroll Intern Intern Intern 

 Förhållande mellan 

antal boende och 

vårdpersonal 

5:1 5:1 5:1 

 Minsta bemanning 

(nattetid) 

<1 st <1 st <1 st 

    

Komponentvärde 2,8 2,8 2,8 

 

 

 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2  Solängen 2, Vallmoängen 2 

K3-Gångavstånd till 

utrymningsväg 

   

 Längsta avstånd till 

horisontell 

utrymn.väg (ej till 

trappa) 

≥15-30 m ≥30-45 m ≥15-30 m 

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 

1 

Lövängen 2, Sjöängen 2  Solängen 2, Vallmoängen 2 

K2-Boende    

 Antal per rum 1 1 1 

 Antal i korridor _ _ _ 

 Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort Mycket stort 

    

Komponentvärde 1,8 1,8 1,8 
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Komponentvärde 4 3 4 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K4-Brandcellsgräns i 

bjälklag 

   

 Föreskriven 

brandteknisk klass 

på golv tak till 

annan brandcell  

Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

golv/tak utförd 

Ja Ja Ja 

 Tätning 

dokumenterad 

Nej Nej Nej 

    

Komponentvärde 4 4 4 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2  Solängen 2, Vallmoängen 2 

K5-Brandcellsgräns i vägg    

 Föreskriven 

brandteknisk klass 

på vägg till annan 

brandcell 

Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

vägg/runt rör utförd 

Ja Ja Ja 

 Tätning 

dokumenterad 

Nej Nej Nej 

 Brännbar yttervägg Nej Nej Nej 

    

Komponentvärde 4 4 4 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 ,Solängen 2, Vallmoängen 2 

K6-Interna dörrar och 

väggar  

   

 Minst E30-parti 

mellan lägenhet och 

korridor 

Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti 

 Minst E30-parti 

mellan rum och 

korridor. E30-parti 

går upp till 

Ja Ja Ja 
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bjälklaget. 

 Samtliga dörrar 

inom avd stänga alt. 

stängs aut vid brand 

Nej Nej Nej 

 Kilar för att hålla 

upp dörrar 

Finns ej Finns ej Finns ej 

    

             

Komponentvärde 

4 4 4 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K7-Dörr till utrymningsväg Brandtekniskt rätt klassad 

dörr låst (kodlås), öppnas vid 

aut brandlarm 

Brandtekniskt rätt 

klassad dörr låst 

(kodlås), öppnas vid aut 

brandlarm 

Brandtekniskt rätt klassad dörr låst 

(kodlås), öppnas vid aut brandlarm 

    

Komponentvärde 2 2 2 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K8-Automatiskt brandlarm    

 Typ av detektor och 

placering 

(heltäckande för 

hela avdelning) 

Rökdetektor i lgh, förråd samt 

ovan undertak 

Rökdetektor i lgh, förråd 

samt ovan undertak 

Rökdetektor i lgh, förråd samt ovan 

undertak 

 Kontroll av 

automatiskt 

brandlarm 

RUS-besiktning av extern 

kontrollant 

RUS-besiktning av 

extern kontrollant 

RUS-besiktning av extern kontrollant 

 Larmöverföring Direktförbindelse till rtj, 

larmlagring 

Direktförbindelse till rtj, 

larmlagring 

Direktförbindelse till rtj, larmlagring 

    

Komponentvärde 4,4 4,4 4,4 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K9-Utrymningslarm    

 Aktivering Automatisk/manuellt Automatisk/manuellt Automatisk/manuellt 

 Teknisk utrustning Enligt SBF:s 
rekommendationer 

Enligt SBF:s 
rekommendationer 

Enligt SBF:s rekommendationer 

 Larm till annan 

avdelning 

Larmöverföring till samtliga 

avd. Förberedd planering 

finns  

Larmöverföring till samtliga 

avd. Förberedd planering finns  

Larmöverföring till samtliga avd. 

Förberedd planering finns  

 Typ av 

informationsöverförare 

Textremsa samt tonsignal på 
mobil arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal på 
mobil arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal på mobil 
arbetstelefon 

    

Komponentvärde 5 5 5 
    
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 
Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K10-Sprinkler    
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 Täckningsgrad Hela avdelningen sprinklad Hela avdelningen sprinklad Hela avdelningen sprinklad 

 Snabbhet (RTI) Fast response Fast response Fast response 

 Kontroll av sprinkler Dokumenterad, extern 
kontroll 

Dokumenterad, extern 
kontroll 

Dokumenterad, extern kontroll 

    

Komponentvärde 5 5 5 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

K11-Hiss som utrymningsväg    

 Funktionssäkerhet Ej funktionssäker vid brand Ej funktionssäker vid brand Ej funktionssäker vid brand 

 Sluss __ __ __ 

 Antal personer i hiss __ __ __ 

    

Komponentvärde 0 0 0 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1 , Sjöängen 

1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2,Vallmoängen 2  

K12-Utrymningsvägar    

 Primär utrymningsväg Horisontell till annan 

avdelning alt ut till det fria 

Horisontell till annan 

avdelning 

Horisontell till annan avdelning  

 Alternativ 

utrymningsväg 

Horisontell till annan 

avdelning alt ut till det fria 

Via trappa till annan avdelning Horisontell till annan avdelning  

 Bredd på utrymningsväg Minst 1,2 m Minst 1,2 m Minst 1,2 m 

    

Komponentvärde 5 4 5 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K13-Ytskikt på väggarna Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

K14-Ytskikt på innertak Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande 

beklädnad K210/B-

s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

    

Komponentvärde 5 5 5 
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 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K15-Ventilation    

 Typ av system Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

 Försvårande åtgärder 

för brandgasspridning 

Spjäll, fläktar i drift Spjäll, fläktar i drift Spjäll, fläktar i drift 

    

Komponentvärde 4 4 4 

 

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K16-Lös inredning    

 Risk för brand kopplat 

till mängd och typ 

Normal Normal Normal 

    

Komponentvärde 3 3 3 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K17-Fasta riskkällor    

 Rutiner för fasta 

riskkällor 

Finns Finns Finns 

 Rökning förekommer Nej Nej Nej 

 Boende som kan 

anlägga brand  

Nej Nej Nej 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K18-Nödbelysning    

 Strömförsörjning Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt  

spänningsbortfall 

 Kontroll av Flera ggr per år Flera ggr per år Flera ggr per år 
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 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K22-Räddningstjänstens insats    

 Förstastyrka >1+4 >1+4 >1+4 

 Insatstid 5-10 min 5-10 min 5-10 min 

 Körbar väg till 

insatsväg 

Ja Ja Ja 

 Insatsplan samt 

objektskännedom 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

    

Komponentvärde 3,6 3,6 3,6 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K23-Geometrisk utformning Rak enkel korridor, lgh på 

vardera sidan 

Rak enkel korridor, lgh 

på vardera sidan 

Rak enkel korridor, lgh på 

vardera sidan 

    

Komponentvärde 4 4 4 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 

2 

Solängen 2, Vallmoängen 2 

K24-Våning ovan mark Markplan utanför samtliga 

ytterväggar 

Belägen på 2:a vån Belägen på 2:a vån 

    

Komponentvärde 5 2 2 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 

2 

K19-Brandgasevakuering    

 Brandgaskontrollsyste

m  

Rökluckor placerade i de inre 

trapphusen 

Rökluckor placerade i de 

inre trapphusen 

Rökluckor placerade i de 

inre trapphusen 

 Intern 

brandskyddskontroll 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

nödbelysning 

    

Komponentvärde 5 5 5 



 

66 (88) 

 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 

2 

K20-Vägledande markeringar    

 Typ av symbol Nya symboler Nya symboler Nya symboler 

 Belysning av symbol Genomlysta  Genomlysta  Genomlysta  

 Övriga markeringar Finns för släckutrustning Finns för släckutrustning Finns för släckutrustning 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 

2 

K21-

Brandsläckningsutrustning 

   

 Släckutrustning 

(handbrandsläckare, 

inomhusbrandpost) 

En av varje på respektive 

avdelning, regelbunden 

extern kontroll utförs 

En på varje avdelning, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

En på varje avdelning, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

 Utbildning  Personal utbildad Personal utbildad Personal utbildad 

    

Komponentvärde 5 5 5 

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 

2 

K25-Drift och underhåll    

 Interna 

rapporteringsrutiner 

Finns Finns Finns 

 Intern 

brandskyddskontroll 

Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 

Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 

2 

K26-Larmstyrka på 

äldreboende 

Finns ej Finns ej Finns ej 
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 Insatstid på natten _ _ _ 

 Övning _ _ _ 

    

       Komponentvärde 0 0 0 

 
 Lövängen 1, Solängen 1, 

Vallmoängen 1, Sjöängen 1 
Lövängen 2, Sjöängen 2 Solängen 2, Vallmoängen 2 

Säkerhetsnivå (BSI) 3,75 3,62 3,67 

 

 

 

Resultat Torpdalen 

 
 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K1-Personal     

 Utbildning/kun

skap 

Praktisk Praktisk Praktisk Praktisk 

 Kunskapskontr

oll 

Extern Extern Extern Extern 

 Förhållande 

mellan antal 

boende och 

vårdpersonal 

≥3-5 ≥5-10 ≥3-5 ≥5-10 

 Minsta 

bemanning 

(nattetid) 

<1 st <1 st <1 st <1 st 

     

Komponentvärde 3,9 3,3 3,9 3,3 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K2-Boende     

 Antal per rum 1 1 1 1 

 Antal i korridor _ _ _ _ 

 Hjälpbehov Mycket stort Stort Mycket stort Stort 
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Komponentvärde 1,8 2,6 1,8 2,6 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K3-Gångavstånd till 

utrymningsväg 

    

 Längsta 

avstånd till 

horisontell 

utrymn.väg 

≥45 m ≥45 m ≥45 m ≥45 m 

     

Komponentvärde 1 1 1 1 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K4-Brandcellsgräns i 

bjälklag 

    

 Föreskriven 

brandteknisk 

klass på golv 

tak till annan 

brandcell  

Ja Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

golv/tak utförd 

Ja, i samband med 

revisionsbes 

Ja, i samband med 

revisionsbes 

Ja, i samband med 

revisionsbes 

Ja, i samband med 

revisionsbes 

 Tätning 

dokumenterad 

Ja Ja Ja Ja 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K5-Brandcellsgräns i 

vägg 

    

 Föreskriven 

brandteknisk 

klass på vägg 

till annan 

brandcell 

Ja Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

vägg/runt rör 

utförd 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

 Tätning 

dokumenterad 

Ja Ja Ja Ja 
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 Brännbar 

yttervägg 

Nej, tegel Nej, tegel Nej, tegel Nej, tegel 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K6-Interna dörrar och 

väggar 

    

 Minst E30-parti 

mellan lägenhet 

och korridor 

Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti 

 Minst E30-parti 

mellan rum och 

korridor. E30-

parti går upp 

till bjälklaget 

Ja Ja Ja Ja 

 Samtliga dörrar 

inom avd 

stänga alt. 

stängs aut vid 

brand 

Nej Nej Nej Nej 

 Kilar för att 

hålla upp dörrar 

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

     

      Komponentvärde 4 4 4 4 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K7-Dörr till 

utrymningsväg 

Brandtekniskt rätt 

klassad dörr låst 

(kodlås), öppnas vid aut 

brandlarm 

Brandtekniskt rätt klassad 

dörr, hålls normalt stängd. 

Utan fallkolv 

Brandtekniskt rätt klassad 

dörr låst (kodlås), öppnas 

vid aut brandlarm 

Brandtekniskt rätt 

klassad dörr, hålls 

normalt stängd. Utan 

fallkolv 

     

Komponentvärde 2 3 2 3 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K8-Automatiskt 

brandlarm 

    

 Typ av detektor 

och placering 

(heltäckande 

för hela 

Rökdetektor i lgh och 

korridor  

Rökdetektor i lgh och 

korridor 

Rökdetektor i lgh och 

korridor 

Rökdetektor i lgh och 

korridor 
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avdelning) 

 Kontroll av 

automatiskt 

brandlarm 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

 Larmöverföring Telefonuppringd 

förbindelse till rtj 

Telefonuppringd 

förbindelse till rtj 

Telefonuppringd 

förbindelse till rtj 

Telefonuppringd 

förbindelse till rtj 

     

Komponentvärde 4,1 4,1 4,1 4,1 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K9-Utrymningslarm     

 Aktivering Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk 

 Teknisk 

utrustning 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

 Larm till annan 

avdelning 

Larmöverföring till 

samtliga avd. Förberedd 

planering finns 

Larmöverföring till 

samtliga avd. Förberedd 

planering finns 

Larmöverföring till 

samtliga avd. Förberedd 

planering finns 

Larmöverföring till 

samtliga avd. Förberedd 

planering finns 

 Typ av 

informationsöv

erförare 

Textremsa samt 

tonsignal på mobil 

arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal 

på mobil arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal 

på mobil arbetstelefon 

Textremsa samt 

tonsignal på mobil 

arbetstelefon 

     

      Komponentvärde 2 2 2 2 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K10-Sprinkler Saknas Saknas Saknas Saknas 

 Täckningsgrad _ _ _ _ 

 Snabbhet (RTI) _ _ _ _ 

 Kontroll av 

sprinkler 

_ _ _ _ 

     

Komponentvärde 0 0 0 0 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K11-Hiss som 

utrymningsväg 

    

 Funktionssäker

het 

Ej funktionssäker vid 

brand 

Ej funktionssäker vid 

brand 

Ej funktionssäker vid 

brand 

Ej funktionssäker vid 

brand 

 Sluss _ _ _ _ 
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 Antal personer 

i hiss 

_ _ _ _ 

     

Komponentvärde 0 0 0 0 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K12-Utrymningsvägar     

 Primär 

utrymningsväg 

Horisontell till annan 

avdelning alt ut till det 

fria 

Horisontell till annan del 

av avdelning 

Horisontell till annan 

avdelning 

Horisontell till annan del 

av avdelning 

 Alternativ 

utrymningsväg 

Via trappa ut till det fria Via trappa till annan 

avdelning 

Via trappa till annan 

avdelning 

Via trappa till annan 

avdelning 

 Bredd på 

utrymningsväg 

Minst 1,2 m Minst 1,2 m Minst 1,2 m Minst 1,2 m 

     

      Komponentvärde 4 4 4 4 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K13-Ytskikt på 

väggarna 

Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K14-Ytskikt på 

innertak 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande 

beklädnad K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande 

beklädnad K210/B-s1,d0 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K15-Ventilation     

 Typ av system Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

 Försvårande 

åtgärder för 

brandgasspridni

ng 

Spjäll Spjäll Spjäll Spjäll 
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       Komponentvärde 4 4 4 4 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K16-Lös inredning     

 Risk för brand 

kopplat till 

mängd och typ 

Normal Normal Normal Normal 

     

      Komponentvärde 3 3 3 3 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet Strandtorpet S

e

r

v

i

c

e

 

4 

K17-Fasta riskkällor     

 Rutiner för 

fasta riskkällor 

Finns Finns Finns Finns 

 Rökning 

förekommer 

Nej Nej Ja Nej N

e

j 

 Boende som 

kan anlägga 

brand 

Nej Nej Nej Nej 

     

Komponentvärde 5 5 3 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K18-Nödbelysning     

 Strömförsörjnin

g 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

 Kontroll av 

nödbelysning 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 
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Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K19-

Brandgasevakuering 

    

 Brandgaskontro

llsystem  

Rökluckor placerade i de 

yttre trapphusen 

Rökluckor placerade i de 

yttre trapphusen 

Rökluckor placerade i de 

yttre trapphusen 

Rökluckor placerade i de 

yttre trapphusen 

 Intern 

brandskyddsko

ntroll 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

Kontroll sker av 

anläggningsskötare 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K20-Vägledande 

markeringar 

    

 Typ av symbol Nya symboler Nya symboler Nya symboler Nya symboler 

 Belysning av 

symbol 

Efterlysande Efterlysande Efterlysande Efterlysande 

 Övriga 

markeringar 

Finns ej för 

släckutrustning 

Finns ej för 

släckutrustning 

Finns ej för 

släckutrustning 

Finns ej för 

släckutrustning 

     

      Komponentvärde 3 3 3 3 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K21-

Brandsläckningsutrust

ning 

    

 Släckutrustning 

(handbrandsläc

kare, 

inomhusbrandp

ost) 

En handbrandsläckare 

samt brandpost, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

En handbrandsläckare 

samt två 

inomhusbrandposter finns, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

En handbrandsläckare 

samt brandpost finns på 

respektive avdelning, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

En handbrandsläckare 

samt två inomhus 

brandposter finns, 

regelbunden extern 

kontroll utförs 

 Utbildning  Personal utbildad Personal utbildad Personal utbildad Personal utbildad 
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Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K22-

Räddningstjänstens 

insats 

    

 Förstastyrka >1+4 >1+4 >1+4 >1+4 

 Insatstid 5-10 min 5-10 min 5-10 min 5-10 min 

 Körbar väg till 

insatsväg 

Ja Ja Ja Ja 

 Insatsplan samt 

objektskännedo

m 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

     

Komponentvärde 3,6 3,6 3,6 3,6 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K23-Geometrisk 

utformning 

Enkel korridor, lgh på 

vardera sidan, 

horisontell 

riktningsändring i mitten 

Enkel korridor, lgh på 

vardera sidan, horisontell 

riktningsändring i mitten 

Enkel korridor, lgh på 

vardera sidan, horisontell 

riktningsändring i mitten 

Enkel korridor, lgh på 

vardera sidan, 

horisontell 

riktningsändring i mitten 

     

      Komponentvärde 2 2 2 2 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K24-Våning ovan mark Markplan utanför alla 

ytterväggar 

Belägen på 2:a vån Belägen på 3:e vån Belägen på 4:e vån 

     

Komponentvärde 5 2 1 1 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K25-Drift och underhåll     

 Interna 

rapporteringsru

tiner 

Finns Finns Finns Finns 

 Intern 

brandskyddsko

ntroll 

Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig 



 

75 (88) 

 

     

Komponentvärde 5 5 5 5 

     

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet, Strandtorpet Service 4 

K26-Larmstyrka på 

äldreboende 

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

 Insatstid på 

natten 

_ _ _ _ 

 Övning _ _ _ _ 

     

Komponentvärde 0 0 0 0 

 Lilltorpet Service 2 Sjötorpet Strandtorpet Service 4 

Säkerhetsnivå (BSI) 3,40 3,33 3,19 3,30 3,30 

 

 

 

Resultat Saxlyckan 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K1-Personal    

 Utbildning/kunsk

ap 

Praktisk Praktisk Praktisk 

 Kunskapskontroll Extern Extern Extern 

 Förhållande 

mellan antal 

boende och 

vårdpersonal 

4 4 4 

 Minsta 

bemanning 

(nattetid) 

<1 st <1 st <1 st 

    

Komponentvärde 3,9 3,9 3,9 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K2-Boende    

 Antal per rum 1 1 1 
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 Antal i korridor _ _ _ 

 Hjälpbehov Mycket stort Mycket stort Mycket stort 

    

Komponentvärde 1,8 1,8 1,8 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K3-Gångavstånd till 

utrymningsväg 

   

 Längsta avstånd 

till horisontell 

utrymn.väg  

≥30-45 m ≥30-45 m ≥30-45 m 

    

Komponentvärde 3 3 3 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K4-Brandcellsgräns i 

bjälklag 

   

 Föreskriven 

brandteknisk 

klass på golv tak 

till annan 

brandcell  

Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

golv/tak utförd 

Ja, i samband med 

revisionsbes 

Ja, i samband med revisionsbes Ja, i samband med revisionsbes 

 Tätning 

dokumenterad 

Ja Ja Ja 

    

Komponentvärde 5 5 5 

 

 

   

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K5-Brandcellsgräns i 

vägg 

   

 Föreskriven 

brandteknisk 

klass på vägg till 

annan brandcell 

Ja Ja Ja 

 Tätning av hål i 

vägg/runt rör 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 

Ja, görs i samband med 

revisionsbes 
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utförd 

 Tätning 

dokumenterad 

Ja Ja Ja 

 Brännbar 

yttervägg 

Nej, tegel Nej, telge Nej, tegel 

    

Komponentvärde 5 5 5 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K6-Interna dörrar och 

väggar 

   

 Minst E30-parti 

mellan lägenhet och 

korridor 

Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti Ja, EI 60-parti 

 Minst E30-parti 

mellan dagrum och 

korridor. E30-parti 

går upp till 

bjälklaget 

Nej Nej Nej 

 Samtliga dörrar 

inom avd stänga alt. 

stängs aut vid brand 

Nej Nej Nej 

 Kilar för att hålla 

upp dörrar 

Finns ej Finns ej Finns ej 

    

      Komponentvärde 3 3 3 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K7-Dörr till utrymningsväg Brandtekniskt rätt klassad dörr 

låst (kodlås), öppnas vid aut 

brandlarm 

Brandtekniskt rätt klassad dörr 

låst (kodlås), öppnas vid aut 

brandlarm 

Brandtekniskt rätt klassad dörr 

låst (kodlås), öppnas vid aut 

brandlarm 

    

Komponentvärde 2 2 2 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K8-Automatiskt 

brandlarm 

   

 Typ av detektor och 

placering 

Rökdetektor i lgh och korridor  Rökdetektor i lgh och korridor Rökdetektor i lgh och korridor 
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(heltäckande för 

hela avdelning) 

 Kontroll av 

automatiskt 

brandlarm 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

Rus-besiktning av extern 

kontrollant 

 Larmöverföring Telefonuppringd förbindelse till 

rtj 

Telefonuppringd förbindelse 

till rtj 

Telefonuppringd förbindelse till 

rtj 

    

Komponentvärde 3,3 3,3 3,3 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K9-Utrymningslarm    

 Aktivering Automatisk Automatisk Automatisk 

 Teknisk 

utrustning 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

Följer ej SBF:s 

rekomendationer 

Följer ej SBF:s rekomendationer 

 Larm till annan 

avdelning 

Larmöverföring till samtliga 

avd. Förberedd planering finns 

Larmöverföring till samtliga 

avd. Förberedd planering finns 

Larmöverföring till samtliga avd. 

Förberedd planering finns 

 Typ av 

informationsöve

rförare 

Textremsa samt tonsignal på 

mobil arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal på 

mobil arbetstelefon 

Textremsa samt tonsignal på mobil 

arbetstelefon 

    

      Komponentvärde 2 2 2 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K10-Sprinkler Saknas Saknas Saknas 

 Täckningsgrad _ _ _ 

 Snabbhet (RTI) _ _ _ 

 Kontroll av 

sprinkler 

_ _ _ 

    

Komponentvärde 0 0 0 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K11-Hiss som 

utrymningsväg 

   

 Funktionssäkerh

et 

Ej funktionssäker vid brand Ej funktionssäker vid brand Ej funktionssäker vid brand 
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 Sluss _ _ _ 

 Antal personer i 

hiss 

_ _ _ 

    

Komponentvärde 0 0 0 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K12-Utrymningsvägar    

 Primär 

utrymningsväg 

Horisontell till annan 

avdelning alt ut till det fria 

Horisontell till trapphus Horisontell till trapphus 

 Alternativ 

utrymningsväg 

Horisontell till annan 

avdelning alt ut till det fria 

Via spiraltrappa till annan 

avdelning 

Via spiraltrappa till annan avdelning 

 Bredd på 

utrymningsväg 

Minst 1,2 m Minst 1,2 m Minst 1,2 m 

    

      Komponentvärde 5 4 4 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K13-Ytskikt på 

väggarna 

Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) Klass I (B-s1,d0) 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K14-Ytskikt på innertak Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på 

tändskyddande beklädnad 

K210/B-s1,d0 

Klass I (B-s1,d0) på tändskyddande 

beklädnad K210/B-s1,d0 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K15-Ventilation    

 Typ av system Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera 

avdelningar 

Gemensamt för flera avdelningar 

 Försvårande 

åtgärder för 

brandgasspridni

Spjäll Spjäll Spjäll 
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ng 

    

       Komponentvärde 4 4 4 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K16-Lös inredning    

 Risk för brand 

kopplat till 

mängd och typ 

Normal Normal Normal 

    

      Komponentvärde 3 3 3 

    

 Ekebo   Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo Tallebo 

K17-Fasta riskkällor    

 Rutiner för fasta 

riskkällor 

Finns Finns Finns 

 Rökning 

förekommer 

Ja Nej Nej Ja Nej 

 Boende som 

kan anlägga 

brand 

Nej Nej Nej 

    

Komponentvärde 3 5 5 3 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K18-Nödbelysning    

 Strömförsörjnin

g 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

Aktiveras vid lokalt 

spänningsbortfall 

 Kontroll av 

nödbelysning 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 
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Komponentvärde 5 5 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K19-

Brandgasevakuering 

   

 Brandgaskontro

llsystem  

Rökluckor placerade i de yttre 

trapphusen 

Rökluckor placerade i de yttre 

trapphusen 

Rökluckor placerade i de yttre 

trapphusen 

 Intern 

brandskyddskon

troll 

Extern årlig kontroll  Extern årlig kontroll Extern årlig kontroll 

    

Komponentvärde 5 5 5 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K20-Vägledande 

markeringar 

   

 Typ av symbol Nya symboler Nya symboler Nya symboler 

 Belysning av 

symbol 

Efterlysande Efterlysande Efterlysande 

 Övriga markeringar Finns ej för släckutrustning Finns ej för släckutrustning Finns ej för släckutrustning 

    

      Komponentvärde 3 3 3 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K21-

Brandsläckningsutrustning 

   

 Släckutrustning 

(handbrandsläckare, 

inomhusbrandpost) 

En av varje på varje 

avdelning, regelbunden extern 

kontroll utförs 

En av varje på varje 

avdelning, regelbunden extern 

kontroll utförs 

En av varje på varje avdelning, 

regelbunden extern kontroll 

utförs 

 Utbildning  Personal utbildad Personal utbildad Personal utbildad 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K22-Räddningstjänstens 

insats 

   

 Förstastyrka >1+4 >1+4 >1+4 
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 Insatstid 5-10 min 5-10 min 5-10 min 

 Körbar väg till 

insatsväg 

Ja Ja Ja 

 Insatsplan samt 

objektskännedom 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj 

orienterad 

Insatsplan saknas, rtj orienterad 

    

Komponentvärde 3,6 3,6 3,6 

 
 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K23-Geometrisk 

utformning 

Rak enkel korridor, lgh på 

vardera sidan 

Rak enkel korridor, lgh på 

vardera sidan 

Rak enkel korridor, lgh på 

vardera sidan 

    

      Komponentvärde 4 4 4 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K24-Våning ovan mark Markplan utanför alla 

ytterväggar 

Belägen på 2:a vån Belägen på 3:e vån 

    

Komponentvärde 5 2 1 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K25-Drift och underhåll    

 Interna 

rapporteringsrutiner 

Finns Finns Finns 

 Intern 

brandskyddskontrol

l 

Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig Brandskyddsansvarig 

    

Komponentvärde 5 5 5 

    

 Ekebo, Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo, Tallebo 

K26-Larmstyrka på 

äldreboende 

Finns ej Finns ej Finns ej 

 Insatstid på natten _ _ _ 

 Övning _ _ _ 
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Komponentvärde 0 0 0 

 
 Ekebo Granebo Enebo, Rönnebo Björkebo Tallebo 

Säkerhetsnivå 

(BSI) 

3,34 3,44 3,33 3,21 3,31 

 

 

Bilaga 4 

Ritningar Saxlyckan 
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85 (88) 
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Ritningar Torpdalen 
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Ritningar Lötängen 

 

 

 


