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Sammanfattning
Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer
mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt
stramare. När byggnaderna är färdigkonstruerade övergår byggnationsskedet till förvaltningsskede
och underhållet samt kontrollen av brandskyddet i byggnaden överlämnas till de som äger alternativt
nyttjar byggnaden. Därefter förväntas funktionerna i brandskyddet fortsätta att stå i paritet med det
som ursprungligen projekterats genom ett systematiskt brandskyddsarbete.
Examensarbetet syftar till att undersöka om funktionen av de ingående brandskyddsinstallationerna
uppfyller de krav som de ursprungligen projekterats för. Detta kontrollerades genom att sju
platsbesök genomfördes, samt att sex brandskyddsdokumentationer och åtta inventeringsdokument
inhämtades. Utifrån dessa underlag kunde urval om brandskyddstekniska installationer urskiljas och
granskas mer ingående.
Resultatet av studien visar att totalt 17 specifika brister, som beror på åldring eller användning av
byggnaden, kunde identifieras i de totalt åtta behandlade fastigheterna. Det innebär ett snitt på över
två specifika brister per fastighet. Studien ger en indikation på att brister i funktioner av
brandskyddet är förekommande efter tid.
Att brister i brandskyddets funktioner uppkommer bidrar till att brand kan ske i ökad omfattning och
ett snabbare brandförlopp. Det här kan i sin tur ge förödande konsekvenser för både personer och
egendom.
Orsakerna till försämringen kan bero på många faktorer. Förlorad information mellan olika
byggskeden, bristfällig dokumentation samt att funktionalitet prioriteras över brandskydd är endast
några faktorer som identifierats vara bidragande till denna utveckling.
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Abstract
New buildings are constructed in Sweden on a daily basis. As time progresses, people develop and
get more specified in various building technical areas and the timeframes for construction are
becoming narrower as society expands. When the buildings are completed, the construction phase
shifts to the administrative stage and the responsibility of maintaining the fire safety systems in the
buildings are transferred to the ones who own or use the building. The function of the fire safety
systems is then expected to work to the same extent as the original design through continuous
checks and repairs of any spotted deficiencies.
The purpose of the study is to investigate if the functions of the fire safety systems meet the
requirements as originally projected. In order to determine the function of the fire safety systems
seven site visits, six fire engineering strategies and eight inventory documents were collected. A
selection of the fire safety systems was then examined in detail.
The result of the study identifies a total of 17 specific deficiencies as a factor of time or usage in a
total of eight properties. This shows an average of more than two deficiencies per property. The
study proves an indication that deficiencies in fire safety systems occur as time progresses.
Deficiencies of functions in the fire safety systems can lead to greater extent of fire spread and a
faster fire development. This can have devastating consequences for both people and property.
The causes of the deterioration may be due to many factors. Information loss between construction
stages, inadequate documentation or that functionality is prioritized over the fire safety systems are
only some of the identified factors behind the deterioration.
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Nomenklatur
Analytisk dimensionering – ”Analytisk dimensionering innebär att byggherren uppfyller en eller flera
av föreskrifterna under kapitel fem i boverkets byggregler på annat sätt än genom förenklad
dimensionering.” (BFS 2011:26, avsnitt 5:112)
Brandskyddsdokumentation – ”Av denna ska framgå vilka förutsättningarna för det
byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat samt
verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i BBR kapitel 5 samt avdelning C i Boverkets
föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), EKS.” (BFS 2011:26, avsnitt 5:12)
Brandskyddskiss - Brandskyddskisser utgör komplement till brandskyddsdokumentation eller
brandskyddsbeskrivningar. Skisserna förtydligar ofta delar av det som handlingarna beskriver i
textformat.
Brandavskiljande konstruktion – ”Med avskiljande konstruktion avses en konstruktion såsom
bjälklag och väggar – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till angränsande
byggnadsdelar – som motstår hela eller del av brandförlopp. Avskiljande konstruktion ska uppfylla
relevanta krav på integritet och isolering. Kravet att brand- och brandgasspridning ska begränsas ska
tillämpas med beaktande av vilka brandförlopp som kan förväntas och byggnadens skyddsbehov.”
(BFS 2011:26, avsnitt 5:232).
Egenkontroll – ”Egenkontroll avser kontroll som utförs av aktörerna i byggprocessen, t.ex.
leverantörer, entreprenörer, projektörer och byggherrar. Kontrollen utförs enligt regler fastställda i
en kvalitetsplan eller i en av byggnadsnämnden – eller i annan nämnd som fullgör kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet – beslutad kontrollplan.” (Rikstermsbanken, 2017)
Förenklad dimensionering – ”Förenklad dimensionering innebär att byggherren uppfyller
föreskrifterna genom de lösningar och metoder som anges i de allmänna råden i avsnitt 5:2–5:7.”
(BFS 2011:26, avsnitt 5:111).
Inventering – ”Det finns många olika typer av inventeringar men gemensamt för alla är att
inventeringen innebär att något granskas detaljerat. En inventering ger en överblick av det man har.”
(Rikstermsbanken, 2017). I denna rapport syftar inventering på att man inventerar brandskyddet i
byggnaden och ser över drift- och underhåll av brandskyddet.
Nybyggnad – ”Period då uppförande av helt ny byggnad sker.” (Rikstermsbanken, 2017)
Projekteringsskede – ”Den del av utformningsaktiviteterna i ett förändringsskede där en byggnads
utformning och tekniska egenskaper bestäms i förslagshandlingar och bygghandlingar.”
(Rikstermsbanken 2017)
Verksamhetsklass – ”Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i
verksamhetsklasser (Vk). Indelningen beror på :





vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess
utrymningsmöjligheter
om personerna till största delen kan utrymma på egen hand,
om personerna kan förväntas vara vakna
om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket
snabbt och omfattande förlopp” (BFS 2011:26, avsnitt 5:21).
VI

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Idag projekteras en rad nya byggnader i Sverige då bostadsbristen samt infrastrukturens utformning
är ett ständigt återkommande problem. För att följa med i utvecklingen upprättas nya byggnader
under allt tyngre tidspress och inom stramare tidsramar. För att tillgodose de allt mer pressade
tidsramarna anlitas projektörer inom diverse olika byggnadstekniska områden för att ansvara för de
olika delarna i projekteringsfasen. Projektörerna identifierar även de dimensionerande
kravställningar som byggnaderna sedan upprättas efter. De olika projektörernas expertis säkerställer
att projekteringen blir rätt, samt att de regler och krav som finns uppfylls. Projektörernas uppgift är
även att underlätta och bidra till en ökad hastighet i byggprocessen (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2018).
För uppförandet av en ny byggnad finns en rad olika regler, lagar och förordningar att ta hänsyn till
inom olika områden för att uppnå dagens krav för en nybyggnation (Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2018). Det är dessa kravställningar som de olika projektörerna är specialiserade
inom. Brandprojektören är en av de ingående aktörerna vars roll är att säkerställa att brandskyddet
uppfyller de krav som ställs på brandskyddet vid upprättandet av en byggnad.
Utifrån faktorer som verksamhetsklass (vilken typ av verksamhet som kommer bedrivas i färdig
byggnad), personantal som förväntas, byggnadens specifika egenskaper (storlek, våningsantal,
byggnadsklass) och dylikt, så installeras olika brandtekniska skydd. Skydden tillgodoser sedan att
personer har erforderlig tid att utrymma byggnaden vid eventuell branduppkomst (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2018).
När byggnaden är färdigprojekterad så inspekteras de brandtekniska installationerna av en
brandprojektör eller annan kunnig inom ämnet. Därefter upprättas en brandskyddsdokumentation
som verifierar att brandskyddet är upprättat i enlighet med de krav och regler som finns föreskrivna.
Nybyggnationsskedet övergår sedan till förvaltningsskede och underhållet samt kontrollen av
brandskyddet överlämnas till de personer som sedan äger, alternativt nyttjar byggnaden. Aktörerna
väljer sedan att antingen själva förvalta de brandtekniska installationerna i byggnaden, alternativt
delegera ansvaret vidare till exempelvis en fastighetsskötare eller annan behörig person. De har
sedan i uppgift att underhålla och kontrollera de brandtekniska installationerna. Kontrollerna
genomförs med förbestämda intervaller för att säkerställa att de brandskyddstekniska funktionerna
fortsätter att stå i paritet till de kravställningar byggnaden dimensionerats för. I samband med
kontrollerna av brandskyddets funktioner ansvarar de utsedda personerna även för att säkerställa att
funktionskraven uppfylls och att eventuella brister åtgärdas. Detta utgör en del i det systematiska
brandskyddsarbetet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012) som krävs i enlighet med
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2017:745).
Om inga ändringar, ombyggnationer eller tillbyggnationer sker i byggnaden så gäller den
brandskyddsdokumentation, samt de ingående brandskydd som fanns föreskrivna när byggnaden
upprättades. Samma eller bättre skydd ska då finnas upprättat till dess att en större ändring eller
ombyggnation sker och brandskyddsdokumentationen uppdateras.
I samband med att byggnadsskedet övergår från nybyggnadsskede till förvaltningsskede ska
checklistor och egenkontroller uppföras och uppföljning av brandskyddet ske kontinuerligt. Över tid
förslits de brandskyddstekniska förutsättningarna, ombyggnationer i byggnaden kan göras eller de
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brandtekniska lösningarna kan bortprioriteras vid renoveringar och dylikt (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, 2009).
Eventuella identifierade brister eller förslitningsskador i byggnaden ska då åtgärdas i takt med att de
upptäcks (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2012).

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att skapa en djupare förståelse för om det projekterade brandskyddet
vid uppförandet av en byggnad efterlevs, eller om det kan förväntas föreligga brister i det
brandskyddstekniska funktionerna efter tid. Syftet är även att kartlägga om det kan förväntas att en
byggnad uppnår samma nivå på det brandskydd som den dimensionerats för vid
nybyggnationsskede.
Den ingående frågeställningen är således:


Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsatts vid
nybyggnation?

Den ingående frågeställningen besvaras genom att:




Analysera ingående förutsättningar i brandskyddsdokumentationer.
Platsbesök för att inventera brandskyddstekniska förutsättningar i fastigheter.
Analysera brandskyddsinventeringar genomförda av fristående företag.

1.3 Frågeställningar
Frågeställningen ovan har delats upp i två underfrågor för att tydligt kunna besvara den ingående
frågeställningen i slutet av rapporten.



Uppfattas brandskyddet stå i paritet med vad som finns upprättat i
brandskyddsdokumentationen?
Finns det några brister som uppfattas vanligt förekommande och återkommande inom
platsbesöken?

1.4 Mål
Målet med studien är att utvärdera om kunskapen och erfarenheten som brandskyddsprojektören
lagt i projekteringsfasen efterlevs. Målet innefattar även att skapa en uppfattning om det kan
förväntas att en byggnad uppnår de krav och regler som den dimensionerats för att uppfylla, även en
tid efter det att byggnaden tagits i bruk.
Under arbetets gång avses även att sammanställa vilka de vanligaste bristerna i en byggnads
brandskydd är, samt inom vilka områden dessa antas föreligga.

1.5 Avgränsningar
Denna rapport är avgränsad till att endast studera åtta fastigheter inom Göteborgsområdet. Endast
byggnader från en större fastighetsförmedling har inventerats på grund av ett befintligt och berikat
kontaktnät. Avgränsningen har även genomförts för att underlätta med dokumentation och antalet
kontaktpersoner. Att begränsa inventeringen till fastigheter i Göteborgsområdet gjordes för att
minska transportsträckorna för respektive platsbesök, och således täcka av en större mängd
fastigheter inom den givna tidsramen.
Avgränsningar genomförs även för att öka validiteten av arbetet. Genom tydliga avgränsningar,
riktlinjer och förklaringar av kontrollpunkterna avses en hög validitet säkerställas. Det innebär även
2

att inte alla brandtekniska installationer valts att undersökas på respektive fastighet. Endast stickprov
av speciellt utvalda brandtekniska förutsättningar har genomförts. Då dokumentation varit bristfällig
har detta noterats och fastigheter med bristfälligt underlag utgått från rapporten. För en mer utförlig
beskrivning av vad som kontrollerats återfinns under kapitel ”Urval”.
Två fastigheter med en ålder på 40 år används i underlaget för att undersöka möjligheten att finna
relevant dokumentation på äldre fastigheter. I dessa fastigheter har en brandskyddsdokumentation
inte införskaffats, då kravet tillkom 1994. På övriga fastigheter har byggnadsåldern begränsats till en
ålder på 0–20 år.
Mindre skillnader i brandskyddsfunktionernas utformning finns även inom ramen 0–20 år, men
bedöms inte påverka resultatet utifrån den givna frågeställningen. Väsentligt för arbetet är att
dokumentation finns att tillgå i form av en brandskyddsdokumentation och är även orsaken till denna
avgränsning, eftersom detta först blev ett krav 1994 (BFS 1993:57).
Rapporten kommer ej att behandla någon form av konkreta åtgärdsförslag för eventuella brister utan
endast påvisa om brister är vanligt förekommande samt i vilken omfattning de förekommer.
Avgränsningarna är nödvändiga för att ha möjlighet att skapa en djupare inblick i respektive fastighet
och därmed ge en mer vetenskaplig bild ifall det projekterade brandskyddet efterlevs.
I rapporten presenteras inte fastigheterna vid namn eller plats. Varken fastighetsförmedling eller
fastighetsskötare som kontaktats vid respektive besök har namngivits i rapporten för att upprätthålla
sekretess. Arbetet syftar endast till att identifiera och lokalisera om brister förekommer, inte att peka
ut specifikt skyldiga för eventuella brister i brandskyddet.
För de fastigheter där platsbesök, brandskyddsdokumentation eller inventeringsunderlag uteblivit av
någon orsak har andra relevanta dokument nyttjats och för att säkerställa likvärdigt resultat.
Exempel på annan dokumentation som nyttjas är ritningsunderlag eller brandskyddskisser. Orsak till
frånfall har då dokumenterats och om dokumentation bedömts otillräckligt har denna fastighet
uteblivit från rapporten.
Då underlaget för rapporten grundas på åtta fastigheter ska slutsatserna i rapporten ses som
specifika för de fastigheter som valts, då antalet ej medför övergripande statistisk bild över hur det
generellt ser ut i samhället. Slutsatserna kan dock nyttjas för att ge en indikation över hur det ser ut i
samhället.
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2 Metod
Examensarbetet inleddes med litteraturstudier för att skapa en bättre förståelse av hur brandskyddet
i en nybyggnation förväntas vara utformat. Litteraturstudien syftade även till att sammanställa de
relevanta lagar och regler som är ingående i byggnationsskedet. Därefter undersöktes de ingående
lagar och regler som gäller vid förvaltingskedet av brandskyddet i en byggnad.
Metodvalet utgörs av en komparativ metod för att sammanställa de skillnader och likheter som finns
i brandskyddet mellan nybyggnation och befintlig byggnad, samt vilka som ansvarar för kontroll och
säkerställandet av ett säkert brandskydd. Inom den komparativa metoden ingick moment som
dokumentinförskaffning, inventeringar genom platsbesök samt personlig kommunikation med olika
aktörer. Detta genomförs för att få svar på de ingående frågeställningar som delges under kapitel
”Syfte”.
Eftersom arbetet grundar sig i att undersöka om brandskyddets funktioner försämras över tid ansågs
en komparativ metod vara den mest tillämpbara, tillsammans med litteraturstudier och en fältstudie.
Inom den komparativa metoden är det av stor vikt att det som avses att jämföras faktiskt är möjligt
att jämföra, samt att resultatet återspeglar det som behandlas i frågeställningen. (Ejvegård 2009)
Som underlag för den komparativa analysen användes litteraturstudier som gav en bra grund inom
ämnet, och som sedan kompletterades med fältstudier i form av platsbesök.
I initialt skede i examensarbetet kontaktades sedan en fastighetsförmedling och relevanta fastigheter
att inventera kartlagdes. Det bidrog även till en första kontakt med respektive fastighetsskötare.

2.1 Problemidentifiering
Inledningsvis diskuterades valet av examensarbete med erfarna brandingenjörer. Således
identifierades svårigheterna i att bedöma skicket av ett brandskydd i en befintlig byggnad.
Att brandskyddet uppfyller samhällets miniminivå kräver att ett systematiskt brandskyddsarbete
(SBA) genomförs. Det förutsätter även att förändringar dokumenteras korrekt och sker enligt de lagar
och regler som finns föreskrivna. Svårigheter som bidrar till att ovan inte efterföljs kan bero på en rad
olika faktorer. Exempelvis kan de brandskyddstekniska installationerna bortprioriterats vid
reparationer, att dokumentationen försvinner med tiden eller brist på kunskap bidragit till att
förmågan av det ingående brandskyddet försämrats över tid (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2009; Brandskyddsföreningen, 2018) .
Vid en ombyggnad, eller som en egenambition av fastighetsägare eller nyttjande, så anlitas en
brandkunnig (ex. brandingenjör eller brandprojektör) som utför en inventering och avgör om
brandskyddet är skäligt i den del av byggnaden som ändras, alternativt den del som omfattas av
egenambitionen. Om en byggnad inte förändras, eller om brandskyddet inte ifrågasätts, finns risk att
brandskyddet anses som sekundärt.

2.2 Litteraturstudier
Litteraturstudier genomfördes för att skapa en bättre förståelse i vilka relevanta parter som spelar in
vid brandskyddet i en nybyggnation, samt vilka som sedan tar över ansvaret i förvaltningsskedet. Det
fastställdes att Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2018:1370) och Lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2017:745) identifierats som relevanta lagar för upprättandet och
förvaltandet av brandskyddet. Ytterligare relevanta dokument som identifierats är Boverkets
byggregler 1–26 (BFS 1993:57; BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
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Även brandskyddsdokumentationer och brandskyddsinventeringar studerades för att kartlägga dess
uppbyggnad, samt för att identifiera specifika brandskyddstekniska förutsättningar och installationer
att nyttja i studien.
Utöver detta så inhämtades även litteratur vad gällande myndighetsdokument och dokument med
förslag på egenkontroller. Samtliga relevanta dokument för detta arbete återfinns i referenslistan.

2.2.1 Brandskyddsdokumentation
I brandskyddsdokumentationerna identifierades de förutsättningar som var relevanta vid
uppförandet av respektive byggnad. Även om byggnaderna kan ha genomgått ombyggnationer,
ändringar och tillbyggnationer genom tiden så ansågs detta som en tillförlitlig utgångspunkt. Dessa
nyttjades sedan för att sammanställa en övergripande bild av det överliggande brandskyddet i
respektive byggnad. Brandskyddsdokumentationerna visar de ingående brandskyddstekniska
installationerna, samt var de är belägna och till vilken standard de finns installerade (BFS2011:6).
Brandskyddsdokumentationerna gav en ökad förståelse för vilka lagar och regler som gällde vid
byggnation, men även vilka avsteg som gjorts i byggnadens initiala brandskydd. Med avsteg menas
här vilka delar som verifierats analytiskt istället för genom förenklad dimensionering.
I förenklad dimensionering uppfylls samtliga allmänna råd i Boverkets byggregler till skillnad från det
alternativa sättet, analytisk dimensionering, där föreskrift uppfylls med alternativ utformning. Vid
analytisk dimensionering ska likvärdig skyddsnivå säkerställas, men kan utföras på sätt som inte
överensstämmer med de allmänna råden i Boverkets byggregler. I både förenklad dimensionering
och analytisk dimensionering ska föreskrifterna i Boverkets byggregler uppfyllas. (BFS2011:6).
Utifrån brandskyddsdokumentationerna kunde de generella och återkommande
brandskyddstekniska förutsättningarna för byggnader identifieras.
Vid de tillfällen en brandskyddsdokumentation inte funnits tillgänglig för fastigheten
dokumenterades bristen under tidens gång. Resonemang hur detta påverkar resultatet återfinns
under kapitlet ”Avsaknad brandskyddsdokumentation”. Då en brandskyddsdokumentation inte
kunde identifieras användes alternativ dokumentation för att säkerställa likvärdigt resultat,
alternativt har berörda fastigheter utgått från studien. Exempel på dessa dokument är
brandskyddsskisser, samt dokumentation för genomförda brandskyddsinventeringar.

2.3 Urval
Brandskyddskomponenter som varit möjliga att kontrollera för examensarbetet identifierades och
urval om följande fyra vitala kontrollpunkter framtogs.





Brandgasluckor i trapphus
Brandavskiljande konstruktioner
Brand- och utrymningslarm
Utrymningsförutsättningar inom trapphus

Kontrollpunkterna ovan valdes då de anses vara kontrollerbara, finnas dokumenterade i
brandskyddsdokumentationer och är benägna att försämras med tiden om de inte kontrolleras och
åtgärdas på ett korrekt sätt. En detaljerad förklaring av respektive brandskyddskomponent återfinns
under kapitlet ”Brandskyddstekniskt urval”.
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2.4 Platsbesök
Ett stort fastighetsbolag kontaktades och urval av fastigheter att genomföra platsbesök på valdes.
Kontakt med fastighetsförvaltare på respektive fastighet och kontaktuppgifter till dessa kunde då
fastställas. I nästa skede kunde relevant dokumentation och planering inför platsbesök påbörjas.
I sju av åtta fall kunde därefter ett platsbesök på respektive fastighet genomföras för att kontrollera
om det systematiska brandskyddsarbetet utförs och om underlag för detta finns upprättat. I det
åttonde fallet utgick platsbesöket på grund av tidsbrist hos aktuell förvaltare. Efter kontrollen var
genomförd så genomfördes även en egen kontrollrond där specifika brandskyddskomponenter
kontrollerades. En utförlig beskrivning av de brandskyddstekniska funktioner som inventerades
återfinns i ”Bilaga 1 - Kontrollblad” och ”Bilaga 2 - Förklaring av Kontrollblad”.
Kontrollbladet kunde primärt sammanställas genom diskussion med erfarna brandingenjörer. För att
sedan utveckla kontrollbladet utfördes fyra ”provbesök” där kontrollbladet uppdaterades utifrån de
brister som upptäcktes vid respektive besök. Framförallt uppdaterades kontrollbladet med
förtydliganden och mer precision kring respektive brandskyddskomponent.
Efter respektive genomfört platsbesök lämnades därefter en kortare sammanfattning muntligt, men
även i vissa fall skriftligt av de identifierade bristerna till de fastighetsskötare eller annan behörig
person som träffats på plats. Detta gjordes för att underlätta i åtgärdsarbetet av bristerna samt öka
medvetandet kring bristområdena hos de olika aktörerna som involverades i platsbesöken.

2.5 Tolkning av resultat
En sammanställning av resultatet från platsbesöken genomfördes sedan i tre steg för att kunna dra
relevanta slutsatser om funktionen av brandskyddet i byggnader efter tid.
Först sammanställdes hur stor andel av byggnaderna som hade ett brandskydd i linje med vad som
projekterats. Av de byggnader som har brister sammanställdes sedan inom vilket
brandskyddsområde dessa brister förekom. Slutligen vilka specifika brister som förekom inom varje
brandskyddsområde.
Diagram i resultatdelen samt slutsatser kunde då sammanställas för att enkelt ge en överblick över
problematiken i hur brandskyddet ändras över tid i de ingående åtta fastigheterna.
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3 Teori
I teoridelen presenteras de relevanta regler och riktlinjer som finns för upprättande och kontroll av
brandskyddet i en byggnad. Här presenteras även vilka som ansvarar för respektive byggnadsskede
vad gällande att skäligt brandskydd uppnås.
Här presenteras även de lagar som är relevanta för förvaltandet och upprätthållandet av
brandskyddet i en byggnad (Boverket, 2014).
I detta avsnitt ges även en ökad förståelse i de dokument som varit till underlag för examensarbetet
samt en utökad förståelse om de kontrollpunkter som examensarbetet specifikt valt att behandla.

3.1 Regler
Detta avsnitt är infogat för att ge en ökad förståelse av de regler som finns vid upprättandet och
bevarandet av brandskyddet i en byggnad. Regler styr många av funktioner i dagens samhället. Bland
annat styr reglerna hur en byggnad i grunden måste uppföras, och inom vilka ramar den får
upprättas. Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar, myndigheters
föreskrifter samt allmänna råd. Nedan följer en mer ingående förklaring av den så kallade
regelhierarkin (Boverket, 2014).

3.1.1 Grundlagar
De lagar som står till grund för det svenska samhället kallas grundlagar. Grundlagarna står över alla
andra lagar och andra lagar får aldrig gå emot mot det som finns skrivet i grundlagarna
(Boverket, 2014).

3.1.2 Övriga lagar
Andra lagar beslutas av Sveriges riksdag och utgör grunden för svensk lagstiftning. Utifrån dessa lagar
regleras bestämmelser om vilka myndigheter som får meddela föreskrifter (bemyndigande) inom
olika områden (Boverket, 2014). Två exempel på sådana lagar är Plan- och bygglagen samt Lagen om
skydd mot olyckor, som används i detta arbete.

3.1.3 Förordningar
Förordningar är underordnade lagar. Det är regeringen som beslutar om förordningarna . De har i sin
tur i syfte att underlätta förståelsen i de överordnade lagarna eller behandla sådant som inte
behöver regleras i lagen. Ett exempel på en förordning är Plan- och byggförordningen. Dessa
förordningar tillsammans med lagarna utgör olika författningsförsamlingar. Ett exempel på en
författningssamling är Boverkets byggregler (Boverket, 2014).

3.1.4 Föreskrifter
Föreskrifter är underordnade förordningar och lagar. Dessa är utformade för att med ytterligare
detaljerade regler som möjliggör att lagar, förordningar och författningssamlingar tolkas på ett
korrekt sätt. Föreskrifterna är bindande regler som gäller generellt. För att en myndighet ska kunna
utfärda föreskrifter krävs ett bemyndigande från regeringen (Boverket, 2014).

3.1.5 Allmänna råd
Allmänna råd ger generella rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift och anger hur
någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Den stora skillnaden från föreskrifter är att
allmänna råd inte är bindande, och således behövs inte ett bemyndigande från regeringen. Ett
allmänt råd får frångås om det kan bevisas att den lag, förordning eller föreskrift som det allmänna
rådet avser kan uppfyllas på likvärdigt sätt (Boverket, 2014). Undantag från de allmänna råden kan
exempelvis genomföras av brandprojektören via analytisk dimensionering.
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3.2 Regler i bygg- och förvaltningsskedet
Nedan följer de utdrag och förklaringar av de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som
är relevanta för en byggnads uppförande och förvaltande vad gällande brandskydd.

3.2.1 Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2018:1370) ställer krav om planläggning av mark och
vatten samt om byggande. Bestämmelserna i lagen ger en övergripande bild på vad som måste
uppnås för att säkerställa att samhällsnivån är god för nuvarande och kommande generationer.
(1 kap. 1§ PBL).
I kapitel 8, Krav på byggnadsverk, byggproduktioner, tomter och allmänna platser finns de
byggnadsverks tekniska egenskaperna som ska vara uppfyllda för att för att en byggnad ska uppfylla
kraven enligt PBL. De byggnadsverks tekniska egenskaperna återfinns i paragraf 4, kapitel 8 i PBL.
Från en brandprojektörs perspektiv är det framförallt punkt 2 ”Säkerhet i händelse av brand” som är i
huvudfokus.
” Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning. ”
Förutsatt att ovan är uppfyllt och byggnaden är upprättad finns också bestämmelser i enlighet med
PBL att bibehålla de krav och förutsättningar som byggnaden har i enlighet med paragraf 14 och i
vissa fall även paragraf 17.
” Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och
konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att
den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2018:1370).
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3.2.2 Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
Lagen om skydd mot olyckor ställer krav om att alla byggnader och anläggningar ska uppnå ett skäligt
brandskydd. Enligt denna lag ska fastighetsägare eller de som bedriver en verksamhet i byggnaden
ansvara för att brandskyddet upprätthålls och upprätthåller en skälig nivå.
Detta innebär att förebygga, förhindra och kontinuerligt kontrollera brandskyddet i byggnaden för att
åtgärda eventuella brister. Detta kan exempelvis syfta till att kontrollera befintlig släckutrustning till
att kontrollera och åtgärda genomföringar i brandavskiljande konstruktioner.
Särskilt viktiga kapitel för förvaltandet av brandskyddet i en byggnad är paragraf 2 och 3, kapitel 2 i
LSO. Utdrag från dessa paragrafer följer nedan. (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2017:745).
” 2 Kap. Enskildas skyldigheter
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka
och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand.
3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller
konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig
form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de
uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten
på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen
skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra
sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. ” (SFS 2003:778 t.o.m. SFS 2017:745).

3.2.3 Boverkets byggregler (BFS)
Boverket är en myndighet som har i uppdrag att arbeta med frågor som gäller planerandet av
samhället, boende och byggande. Boverket har sedan 1994 sammanställt och publicerat Boverkets
byggregler (BBR 1, BFS 1993:57), vilket är föreskrifter och allmänna råd i syfte att föreskriva
funktionskrav som ska uppnås vid byggande. Denna har under årens gång reviderats och uppdaterats
i samband med att forskning och kunskap utvecklats. Idag används Boverkets byggregler version 26
(BBR 26, BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4) och det är Boverkets byggregler som brandprojektören främst
använder vid projektering av byggnader. Här återfinns föreskriver och allmänna råd som ligger till
stöd för att uppnå ett skäligt brandskydd.
För att brandskyddet ska upprätthållas och inte förslitas med tiden föreskriver Boverkets byggregler
via de allmänna råden.
” Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och
när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på
byggnader och deras installationer som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna
ska uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva
kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt
till installationernas omfattning och utformning.” (BBR 26, BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
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Boverkets byggregler ställer även krav på dokumentation vid uppförandet av brandskyddet i en
byggnad. Syftet med dokumentationen är att säkerställa att det ingående brandskyddet i en byggnad
uppfyller de regler, lagar och förordningar som finns vid aktuell tidpunkt. För en mer utförlig
beskrivning se kap. Brandskyddsdokumentation ovan.
”5:12 Dokumentation
En brandskyddsdokumentation ska upprättas. Av denna ska framgå vilka förutsättningarna för det
byggnadstekniska brandskyddet är och hur den uppförda byggnadens brandskydd är utformat
samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i detta avsnitt och i avdelning C i Boverkets
föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
(eurokoder), EKS.
Kravet på brandskyddsdokumentation gäller inte för komplementbyggnader som är högst 15 m2
.” (BFS 2011:26).
”Allmänt råd
Dokumentationen bör redovisa byggnadens och dess komponenters utformning avseende
brandskyddet enligt avsnitt 5, bärförmåga vid brand enligt avdelning C i Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS,
samt plan för drift- och skötsel enligt avsnitt 2:5.
Om brandskyddet har anpassats med hänsyn till räddningstjänstens förmåga enligt 5:13 bör detta
redovisas.
Dokumentationen bör också beskriva sådana förutsättningar som kan innebära begränsningar för
hur byggnaden används. Sådana förutsättningar är exempelvis vilket antal personer som lokalerna
är dimensionerade för och vilken brandbelastning som brandskyddet är dimensionerat för. Det
som avses i detta avsnitt gällande brandbelastning förtydligas i Boverkets allmänna råd (2013:11)
om brandbelastning, BBRBE.
Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. (BFS 2013:14).” (BBR 26, BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).

3.3 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Med systematiskt brandskyddsarbete menas att det är skäligt för varje verksamhet att se över,
planera, utbilda, dokumentera, åtgärda och följa upp brandskyddet i en byggnad. Detta är ett krav
enligt Lagen om skydd mot olyckor (2 kap. 3§ LSO). Hur dokumentationen ska vara upprättad och hur
ofta kontroller ska genomföras varierar beroende på verksamhetens omfattning samt hur den
bedrivs. Exempelvis kan stora sjukhus eller industrier ha ett välarbetat och genomgående SBA medan
en mindre bostadsrätt endast kan behöva en dokumentation med ett fåtal punkter. Då brandskyddet
eller byggnaden är extremt trivial kan kravet om dokumentation även utgå helt.
För att lyckas med ett SBA som uppfyller samhällets miniminivå bör kontinuerligt och systematiskt
brandskyddsarbete bedrivas under hela den tid som verksamhet bedrivs i byggnaden (SRVFS 2004:3).

3.4 Brandskyddsdokumentation samt inventeringsunderlag
För att kunna genomföra jämförelsen mellan vad som ursprungligen projekterats och hur det ser ut
idag inhämtades olika dokument för att identifiera det ingående brandskyddet i en byggnad, samt
om eventuella ändringar skett. Dessutom inhämtades underlag som visar om det systematiska
brandskyddsarbetet har bedrivits under tiden.
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Brandskyddsdokumentation, även kallad Relationshandling och även stundtals felbenämnd som
brandskyddsbeskrivning, är en beskrivning av hur brandskyddet är utformat i en byggnad.
Sedan 1994 har BBR ställt krav på uppförandet av en brandskyddsdokumentation i samband med
nybyggnationer och större ändringar som kräver bygglov. Vid triviala byggnader som friggebodar
eller dylikt har kravet utgått. Brandskyddsdokumentation kom till i syfte att kartlägga de
byggnadstekniska brandskydd som finns inkorporerat i byggnaden, samt även att de regler och lagar
som finns vid aktuellt uppförande är tillgodosedda. Exempel som ingår i brandskyddsdokumentation
är byggnadens brandavskiljande konstruktioner, larmsystem, utrymningsstrategi och ventilation av
brandgaser (BFS 1993:57).
Omfattningen av brandskyddsdokumentationen varierar beroende på ålder av bygganden, dvs vilka
regler som gällde vid nybyggnation eller ombyggnation samt vilken verksamhet som bedrivs.
Kompetensen för att ta fram en sådan brandskyddsdokumentation kan således variera. För komplexa
byggnader bör dessa vara utformade av brandingenjörer men för enklare byggnader kan dessa i vissa
fall vara utförda av vem som helst med grundkunskaper inom ämnet.
Dokument för brandskyddsinventering är underlag som tagits fram för en inventering av
brandskyddet i en byggnad. I dessa sammanställs de brandskyddstekniska funktioner som finns i
byggnaden. Dokumenten bygger på det förväntade brandskyddet i en byggnad samt det som
upptäcks under platsbesök. Om en brandskyddsdokumentation för byggnaden saknas utgår
dokumenten för brandskyddsinventeringen ifrån kvalitativa bedömningar på plats samt vad som
sannolikt är en brandskyddsteknisk installation.
En brandskyddsinventering utgår därför från den dokumentation som finns tillgänglig och från en
persons kunskap om brandskydd, och är således ej lika tillförlitlig som en
brandskyddsdokumentation. En person kan exempelvis ej bedöma hur brandavskiljande
konstruktioner ser ut på insidan, eller vilka eventuella avsteg som gjorts under projekteringsstadiet
för byggnationen.

3.5 Brandskyddstekniskt urval
Nedan beskrivs de ingående kontrollpunkter som valts att utgå ifrån vid respektive jämförelse.
Kontrollpunkterna är valda då de anses vara områden benägna att förändras över tid, vara
kontrollerbara samt vara väsentliga för brandskyddets utformning.
Kontrollpunkterna valdes även då de kan förväntas återfinnas i både brandskyddsdokumentationer,
under platsbesök och i inventeringsunderlag vilket underlättar i bristidentifieringen.
Brandgasluckor i trapphus, Brandavskiljande konstruktioner, Brand-utrymningslarm eller att
utrymningsvägar inom trapphus finns tillhör det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad. Med
det menas att de är inbyggda brandskydd i byggnaden och finns där för minska konsekvenserna vid
en eventuell branduppkomst.
För underhållet och säkerställandet av de byggnadstekniska brandskyddet krävs kontinuerliga
kontroller av brandskyddet. Detta för att se så att inget förslits, kopplas bort eller försämras med
tiden. Samtidigt som det byggnadstekniska brandskyddet åldras så kan även de organisatoriska
brandskyddet försämras. Exempelvis kan branddörrar ställas upp med kil eller utrymningsvägar fyllas
upp med material. Detta är försämringar i brandskyddet som principiellt kan inträffa i direkt
anslutning till att förvaltningsskedet påbörjas, eller som en del av att brandskyddet inte kontrolleras
tillräckligt över tid.
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Kontrollpunkterna som valts syftar främst till att behandla de byggnadstekniska brandskyddet i en
byggnad, men även inslag av det organisaioriska brandskyddet finns med, om dessa direkt motverkar
en byggnadsverksteknisk funktion. Exempelvis att material inte ska förvaras i utrymningsvägar är en
organisatorisk brist, men den motverkar direkt den byggnadstekniska skyddet i form av en
utrymningsväg.

12

3.5.1 Brandgasluckor i trapphus
Brandgasventilation är en förutsättning för att brandskyddet i en byggnad ska fungera. Detta kan
utföras genom olika metoder, men en av de vanligare metoderna för brandgasventilation av
trapphus är genom manuella brandgasluckor, och det är den typen som vidare behandlas i
rapporten.
Vid normalt utförande öppnas brandgasluckorna av räddningstjänst från entréplan vid eventuell
branduppkomst. Detta görs via tryck, vred eller knapp öppnar en lucka i trapphusets övre del som
ventilerar ut de varma brandgaserna.
Syftet med brandgasluckorna är att begränsa brandgaser, sänka temperaturen i trapphuset för att
öka förutsättningarna att genomföra en säker räddningsinsats (BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
Symbol för brandgasventilation skyltas enligt figur nedan.

Figur 1 Skyltning för brandgasventilation
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3.5.2 Brandavskiljande konstruktion
En brandavskiljande konstruktion är en byggnadsdel, ex vägg eller tak, som är särskilt uppbyggd för
att begränsa spridning av brand och brandgaser mellan utrymmen och således begränsa branden
under avsedd tid. (BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
Syftet med brandavskiljande konstruktioner är att underlätta så att folk kan utrymma säkert frånskilt
från branden, samt att branden får en begränsad effekt innan dess att räddningstjänsten kan påbörja
släckinsats (BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
Exempel på typgodkända tätningar i en brandavskiljande konstruktion följer nedan.

Figur 2- Godkänd tätning för genomföring i brandavskiljande konstruktion, med stämpel.
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3.5.3 Brand- och utrymningslarm
Brand- och utrymningslarm är ett system med syfte att detektera brand och signalera de funktioner
som är beroende av larmet, vanligtvis minst ett utrymningslarm. Syftet med larmet varierar
beroende på utförande men ska vara utfört med lägsta minimum att personer i byggnaden varnas,
och kan med betryggande tidsmarginal försätta sig säkerhet eller påbörja släckinsats innan branden
uppnår en förödande effekt.
Vanligt är även brand- och utrymningslarmet utfört så att räddningstjänst larmas vid aktivering samt
att ingående brandförsvarstablå rapporterar specifikt utlöst detektor. Brandförsvarstablån är en
ingående komponent i brandlarmet vars funktion är att säkerställa att brand- och utrymningslarmet
fungerar och rapportera eventuella avvikelser, som sedan kan åtgärdas (BFS 2011:6 t.o.m BFS
2018:4).
Exempel på Centralapparat för brand- och utrymningslarm följer nedan.

Figur 3 Centralapparat med frånkopplade sektioner
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3.5.4 Utrymningsförutsättningar inom trapphus
Utrymningsförutsättningar inom trapphus syftar till säkerheten och möjligheten att utrymma via
trapphus i byggnaden om dessa utgör utrymningsväg. Ingående komponenter är vägledande
markering/utrymningsplaner (om detta är en förutsättning), att inget brännbart material förvaras
samt att dörrar är utförda med beslagning som ger ett betryggande utrymningsförlopp för de
nyttjande av trapphuset (BFS 2011:6 t.o.m BFS 2018:4).
Exempel på vägledande markering i utrymningsväg följer nedan.

Figur 4 Vägledande markering med trasig belysning
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4 Resultat
Nedan presenteras de fastigheter där tillräcklig information och dokumentation kunnat säkerställas
för att uppnå ett tillförlitligt underlag. Tillförlitligt underlag bedöms uppfyllas då minst två av tre
ingående informationsdelar kunnat införskaffats. Till informationsdelar räknas
brandsskyddsdokumentation, genomfört platsbesök samt andra relevanta dokument (exempelvis
dokument för genomförd brandskyddsinventering eller brandskyddsskisser).
Totalt införskaffades dokument för brandskyddsinventering i åtta fastigheter. En
brandskyddsdokumentation kunde införskaffas i sex av fastigheterna och platsbesök kunde
genomföras på sju olika fastigheter i Göteborgsområdet. Den införskaffade informationen
sammanfattas även i tabell 1 nedan.
Områden där dokumentation införskaffats eller platsbesök genomförts har markerats med grönt i
tabell 1 nedan. Område där dokument eller platsbesök uteblivit har markerats med rött.
Tabell 1 - Insamlad dokumentation för fastigheterna

Fastighet

Område

1
2
3

Göteborg
Göteborg
Göteborg

4

Göteborg

5
6
7
8

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Byggnadsår Datum för
brandskyddsdokumentation
2002
2003-04-23
2015
2016-05-27
2006
2006-12-27
Finns ej före
1969
1994.
Finns ej före
1969
1994.
2006
2016-05-27
2013
2013-03-08
2007
2007-03-23

Datum för
inventeringsdokumentation
2017-06-20
2017-09-21
2016-05-16

Datum för
genomfört
platsbesök
2018-09-21
2018-05-27
2018-09-03

2016-06-14

2018-09-18

2016-06-14
2017-05-16
2016-08-30
2018-04-09

2018-09-18
2018-09-03
Ej genomförd
2018-09-03

Tillräcklig information för att kunna dra generella slutsatser som är tillämpbara på samhället
begränsas då underlaget utgörs endast av åtta fastigheter som uppfyller den informationsnivå som
bedömts som tillräckligt för studien.
Det låga antalet fastigheter medför att underlaget ska ses som specifika för de fastigheter som ingått
i studien, och kan därför inte visa en direkt bild av hur det ser ut i samhället. Det låga antalet visar
dock tendenser för hur det kan se ut.

4.1 Fastighetsbeskrivning
Nedan följer en kortare beskrivning av de fastigheter som ingått i studien samt om brister
identifierats i respektive fastighet. En utförligare beskrivning av eventuella brister följer i kapitel 4.2.

4.1.1 Fastighet 1 – Större kontorsbyggnad
Fastighet 1 är en större kontorsbyggnad som är uppförd 2002. Byggnaden är utförd i sex plan och
består av två sammansatta huskroppar. Inom byggnaden finns flera hyresgäster och det är främst
fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet upprätthålls inom byggnaden.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök
genomfördes. Då minst två olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att
betrakta som att tillräckligt underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
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Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.

4.1.2 Fastighet 2 – Större kontorsbyggnad
Fastighet 2 är en större kontorsbyggnad som är uppförd 2015. Byggnaden är utförd i elva plan och
innefattar källare. Inom byggnaden finns flera hyresgäster och det är främst fastighetsägaren som
ansvarar för att brandskyddet upprätthålls inom byggnaden.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök
genomfördes. Då minst två olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att
betrakta som att tillräckligt underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.

4.1.3 Fastighet 3 – Butik, inklusive lager
Fastighet 3 är en butik som är uppförd 2006. Byggnaden är utförd i ett plan i butiksytor och två plan
inom lagerlokaler. Butiken utgör en del av en sammansatt byggnad med fastighet 6. Det är främst
fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet upprätthålls inom byggnaden.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök
genomfördes. Då minst två olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att
betrakta som att tillräckligt underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.

4.1.4 Fastighet 4 – Flerbostadshus
Fastighet 4 är ett flerbostadshus som är uppförd 1969. Byggnaden är utförd i sju plan samt med
källare. Byggnaden innefattar kontorsverksamhet och bostadsverksamhet. Det är främst
fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet upprätthålls inom gemensam del av byggnaden.
Inom lägenheter ansvarar boende själva för brandskyddet.
Inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök genomfördes. Då minst två olika
informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att betrakta som att tillräckligt
underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
Brandskyddsdokumentation för byggnaden saknas då byggnaden tillkom innan detta blev ett krav.
Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.

4.1.5 Fastighet 5 – Flerbostadshus
Fastighet 5 är ett flerbostadshus som är uppförd 1969. Byggnaden är utförd i sju plan samt med
källare. Byggnaden innefattar bostadsverksamhet. Det är främst fastighetsägaren som ansvarar för
att brandskyddet upprätthålls inom gemensam del av byggnaden. Inom lägenheter ansvarar boende
själva för brandskyddet.
Inventeringsunderlag fanns, samt platsbesök genomfördes. Då minst två olika informationsdelar
kunnat införskaffats för fastigheten är detta att betrakta som att tillräckligt underlag finns för att
nyttja fastigheten i studien.
Brandskyddsdokumentation för byggnaden saknas då byggnaden tillkom innan detta blev ett krav.
Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.
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4.1.6 Fastighet 6 – Butik, inklusive lager
Fastighet 6 är en butik som är uppförd 2006. Byggnaden är utförd i ett plan i butiksytor och två plan
inom lagerlokaler. Butiken utgör en del av en sammansatt byggnad med fastighet 3. Det är främst
fastighetsägaren som ansvarar för att brandskyddet upprätthålls inom byggnaden.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök
genomfördes. Då minst två olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att
betrakta som att tillräckligt underlag finns för att nyttja fastigheten i studien..
Brister fanns i inventeringsunderlag men hade åtgärdats vid genomfört platsbesök.

4.1.7 Fastighet 7 – Hotell
Fastighet 7 är en större hotellbyggnad som är uppförd 2013. Byggnaden är utförd i tio plan samt
källare. Inom byggnaden bedrivs hotellverksamhet och det är främst fastighetsägaren som ansvarar
för att brandskyddet upprätthålls inom byggnaden.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet. Då minst två
olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att betrakta som att tillräckligt
underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
Platsbesök uteblev på grund av tidsbrist av fastighetsskötare.
Inga brister i fastigheten hittades.

4.1.8 Fastighet 8 – Köpcentrum
Fastighet 8 är ett större köpcentra som är uppförd 2007. Byggnaden är utförd i fyra plan och Inom
byggnaden finns flera hyresgäster. Fastighetsägaren ansvarar för att brandskyddet upprätthålls i de
gemensamma utrymmena, medan respektive hyresgäst ansvarar för brandskyddet i sin butik.
I fastighet 8 har endast de allmänna utrymmena inventerats.
Brandskyddsdokumentation och inventeringsunderlag kunde inhämtas för objektet, samt platsbesök
genomfördes. Då minst två olika informationsdelar kunnat införskaffats för fastigheten är detta att
betrakta som att tillräckligt underlag finns för att nyttja fastigheten i studien.
Både i inventeringsunderlaget och vid platsbesöket kunde brister i brandskyddet identifieras.
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4.2 Totala bristområden inom brandtekniskt urval
Av de totalt åtta fastigheter som granskades under arbetet, identifierades totalt tolv brister som
fördelas på de fyra brandskyddstekniska urvalen. Fördelningen av bristerna förtydligas i tabell 2.
Områden där brister identifierats markeras ”Rött - JA” och områden där ingen brist identifierats
markeras ”Grönt - NEJ”.
Tabell 2 - Fördelning av identifierade bristområden inom brandtekniskt urval

Fastighet Byggnadsår

Brister
finns

Brandgasluckor

Brandavskiljande Brand konstruktion
utrymningslarm

1
2
3
4
5
6
7
8

JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
JA

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
NEJ
NEJ
NEJ

JA
JA
NEJ
JA
JA
NEJ
NEJ
JA

2002
2015
2006
1969
1969
2006
2013
2007

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA

Utrymningsförutsättningar i trapphus
JA
JA
JA
NEJ
JA
NEJ
NEJ
JA

En sammanslagning av bristerna inom de brandskyddstekniska urvalen presenteras i diagram 1
nedan.

Inom vilka områden föreligger bristerna?

5

5
Brandgasluckor

1

1

Brandavskiljande konstruktioner
Brand- och utrymningslarm
Utrymningsförutsättningar i trapphus

Diagram 1 - Totalt identifierade bristområden inom de brandskyddstekniska urvalen

Från ovanstående diagram kan konstateras att totalt tolv brister identifierats inom de
brandskyddstekniska urvalen, samt att de flesta bristerna återfinns i brandavskiljande konstruktion
och utrymningsförutsättningarna i trapphus.
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4.2.1 Totalt specifika brister
Inom respektive bristområde identifieras vilken specifik funktion som ligger till grund för bristen.
Totalt antal identifierade specifika brister återges i tabell 3 nedan. En mer utförlig förklaring av
respektive specifikt brist återges i ”Bilaga 2 - Förklaring av Kontrollblad”
Tabell 3 – Totalt antal identifierade specifika brister

Specifika brister

Antal

Brandgasluckor
Brandgasluckorna är ej skyltade.

0

Brandgasluckorna är ej lätt öppningsbara.

1

Vev/Styrknappar finns ej på plats.

0

Brandgasluckor öppnar inte helt.

0

Sluter ej tätt. Luckorna är blockerade av material.

0

Brandavskiljande konstruktioner
Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner är ej tätade.

4

Dörrar i brandavskiljande konstruktioner är ej klassade.

0

Dörrstängar-funktion fungerar ej, magnet-uppställning funktionsprov
(tryckknapp) fungerar ej. Dörrar är uppställda med material eller kil.

2

Förslitningsskador på befintliga brandavskiljningar har ej åtgärdats.

2

Brand - utrymningslarm
Brandlarm finns ej (men ska finnas).

0

Utrymningslarm finns ej (men ska finnas).

0

Brandlarmet är ej uppfört i enlighet med SBF 110:X.

0

Brandlarmets omfattning finns ej kartlagd/felaktigt kartlagd.

0

Brandförsvarstablåer är blockerade.

0

Frånkopplingar finns.

1

Utrymningsförutsättningar i trapphus
Dörrars beslag för utrymning är inkorrekt utformade.

1

Utrymningsvägar/
trapphus är ej fria från brännbart material/ej blockerade.

4

Utrymningsplaner är ej uppdaterade och inaktuella.

0

Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar ej/är trasiga

2

Totalt

17
21

En sammanslagning av alla specifika brister identifierade under alla ingående bristområden
presenteras i diagram 2 nedan.

Fördelning av alla brister
Genomföringar i brandavskiljande
konstruktioner är ej tätade.
Frånkopplingar finns.
Dörrstängar-funktion fungerar ej, magnetuppställning funktionsprov (tryckknapp) fungerar
ej. Dörrar är uppställda med material eller kil.
Förslitningsskador på befintliga
brandavskiljningar har ej åtgärdats.

1
2

4

1
4
2
1

2

Dörrars beslag för utrymning är inkorrekt
utformade.
Utrymningsvägar/trapphus är ej fria från
brännbart material/ej blockerade.
Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar
ej/är trasiga
Brandgasluckorna är ej lätt öppningsbara.

Diagram 2 - Fördelning av alla identifierade brister

Från ovanstående diagram kan utläsas att totalt 17 specifika brister identifierades under de totalt
åtta inventerade fastigheterna. De vanligaste specifika bristerna som upptäcktes var genomföringar i
brandavskiljande konstruktioner och att trapphus inte är fria från brännbart material/blockerade.
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5 Analys och diskussion
Utifrån resultatet syns tydligt tendenser till att brandskyddet efter tid inte uppfyller samma nivå som
det ursprungligen dimensionerats för. I de åtta fastigheterna som ingår i studien behandlas endast
fyra brandskyddstekniska områden, med totalt 17 identifierade specifika brister som har uppstått
efter dess att byggnaden tagits i bruk.
Det noteras att två ingående fastigheter inte har några brister och att således 17 brister kan fördelas
på sex fastigheter.
Det innebär att av de fastigheter som hade brister så var genomsnittet nästan tre brister per
fastighet. En hög siffra som tyder på att SBA inte är en högt prioriterad fråga då många briser inom
samma fastighet påträffas.
Det noteras även att fler brister kunde identifieras i de äldre byggnaderna än i de nyare.
Att brister i brandskyddets funktioner uppkommer bidrar till att brand kan ske i ökad omfattning och
få ett snabbare brandförlopp. Det här kan i sin tur ge förödande konsekvenser för både personer och
egendom.

5.1 Förlorad information mellan byggskeden
Diskussioner med fastighetsskötare samt kontroll av inventeringsunderlag i samtliga fastigheter ger
intrycket att egenkontrollerna i förvaltningsskedet är övergripande utformade, och att information
går förlorad mellan bygg- och förvaltningsskedet. Exempelvis ”dörr i brandavskiljande konstruktion”
som är en vanligt förekommande punkt på inventeringsunderlag, utan att delge hur dörren ska
kontrolleras. Det medför utrymme för tolkning. En person som inventerar brandskyddet kan
exempelvis kontrollera dörrstängare och brandklass utifrån egen kunskap, men missar andra delar
som exempelvis att den inte heller få vara uppställd med kil eller dylikt. Det resulterar således till att
brandskyddet uppfattas som att det uppfylls i betraktarens ögon, när det egentligen beror på att
kontrollen ej behandlat alla problemområden.
Under platsbesöken upptäcktes att det systematiska brandskyddsarbetet som bedrivs ofta är
utformat så att alla brandskyddskomponenter finns med. Dock med en bristfällig dokumentation
med avseende på ingående funktioner som kontrolleras för respektive komponent.
En reflektion över detta är att information går förlorad mellan nybyggnationsskede och
förvaltningsskede. Detaljprojekteringen som ingår i byggnationsskedet av en utsedd
brandskyddsprojektör ersätts med inventeringsunderlag och en förvaltare av brandskyddet, i
samband med att skedet för byggnationen ändras. Överlämningsprocessen samt
dokumentförändringen bedöms vara en stor faktor i att brandskyddet i de inventerade fastigheterna
inte uppnår samma nivå på brandskyddet efter tid som det förväntats vid nybyggnation eller senaste
ombyggnation.

5.2 Förlorad information i bristfällig dokumentation
Svårigheten att införskaffa erforderlig information om en byggnads brandsäkerhet uppmärksammas.
Sedan 1994 och Boverkets byggregler BBR 1, BFS 1993:57, föreligger krav på att brandskyddet ska
dokumenteras i en brandskyddsdokumentation.
Under platsbesöken uppfattades kunskapen på plats om brandskyddsdokumentationen som närmast
obefintlig. Egna reflektioner är att förvaltare och annan behörig personal ej innehar vetskap om vad
som står i handlingarna. I de flesta fall finns istället ett inventeringsunderlag som nyttjas för att
utföra ett systematiskt brandskyddsarbete. Inventeringsunderlagen bygger i sin tur på kunskapen
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som finns om den befintliga byggnaden, och bedömdes många gånger vara av en senare konstruktion
än i samband med att en brandskyddsdokumentation upprättas.
Då inventeringslistan konstrueras i efterhand är det svårt att avgöra skick och utformning av
ingående byggnadsutformning. Ingående material och uppbyggnad är svåra att identifiera, och utan
en komplett brandskyddsdokumentation även svåra att verifiera. Då brandskyddsinventeringar
genomförs i efterhand som en del av det systematiska brandskyddsarbetet går man igenom de
brandskyddstekniska förutsättningar man kan identifiera i byggnaden. Samt utifrån den kunskap som
person som sammanställer inventeringsunderlaget besitter. Således blir dessa aldrig helt korrekta
och det är inte helt ovanligt att skillnader föreligger mellan brandskyddsdokumentationen och senare
inventeringar.
Ett exempel på felaktig identifiering som är lätt att göra är brandavskiljande konstruktioner. I
brandskyddsdokumentationen ska omfattning och utförande av dessa finnas dokumenterat. Utan
tillgång till brandskyddsdokumentationen måste omfattningen och utförandet av brandavskiljande
konstruktioner avgöras i efterhand av personer med varierande kunskap. Man utgår helt enkelt från
var brandavskiljande konstruktioner förväntas finnas och vara utformade i en byggnad och markerar
brister därefter vid inventering. Alternativet medför att de brandavskiljande konstruktioner som inte
upptäcks eller om brandprojektörerna i nybyggnadsskedet tänkt annorlunda gentemot dem som
sedan utför inventeringarna, kan brister i brandskyddet missas.
Under examensarbetet upptäcktes detta i fastighet ett och fastighet två. Inventeringsunderlaget för
fastighet ett visade brister i en utrymningskorridor och att alla genomföringar som fanns i korridoren
skulle tätas pga. att korridoren ”med hög sannolikhet” var en brandavskiljande konstruktion. Efter
införskaffandet av brandskyddsdokumentationen kunde det konstateras att korridoren inte var en
brandavskiljande konstruktion utan att skyddet var beläget annanstans.
I fastighet två hade ombyggnationer skett och dörrar bytt beslagning. Beslagningen var utförda med
skyltning för utrymning trots att dörren endast ledde till ett kontor, där alternativ utrymningsväg
saknades. I brandskyddsdokumentationen framgick tydligt att denna väg inte var för utrymning, men
en efterkonstruktion utan att identifiera den ursprungliga utrymningsstrategin hade genomförts.
Fallet i fastighet ett är en kostnadsfråga då inventeringsunderlaget krävde att mer än nödvändigt
skulle tätas, medan fastighet två är direkt missvisande, vilket kan ge förödande konsekvenser vid
skarpt läge.

5.3 Avsaknad brandskyddsdokumentation
I två av fallen kunde ingen brandskyddsdokumentation införskaffas och det konstateras att
svårigheten att erhålla relevant information ökar markant för byggnader uppförda innan 1994.
I de fall en brandskyddsdokumentation inte var möjlig att införskaffa inventerades istället
brandskyddet enligt de förutsättningar som förväntas finnas i respektive byggnad. Det förväntade
brandskyddet utgick ifrån de verksamheter och byggnadsegenskaper som upptäckts under
platsbesöken, samt i vissa fall även från befintlig inventeringsdokumentation.
Utöver detta finns problematik att ingående delar i ett brandskydd kan vara utformade enligt
analytisk dimensionering. Finns det inte en brandskyddsdokumentation kan det således vara svårt att
fastställa exakt hur en byggnads brandskydd är uppbyggd och ännu svårare om brandskyddet är
samma som det förväntas vara.
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5.4 Funktionalitet eller ombyggnation över brandskydd
I stor utsträckning märktes att funktionalitet vägde över brandsäkerhet. Exempel på detta upptäcktes
vid platsbesök i fastighet ett och åtta då dörrar i brandavskiljande konstruktion fanns uppställda med
kil för att underlätta inom lagermiljöer och soprum. Uppställningsanordningen bedöms finnas för att
underlätta att plocka fram och bort material inom lagerlokalerna. Utformningen motverkar direkt
funktionen av dörrstängaren och vid en branduppkomst blir dörrstängaren direkt en oanvändbar
brandskyddskomponent.
Material lagrades även i utrymningsvägar då det finns gott om plats under trapplopp eller i breda
korridorer i fastighet fyra, fem och åtta. Utrymningsvägar har krav på bredd, höjd och att brännbart
material ej får förekomma. Således utgörs dessa utrymmen ofta som öppna ytor, och om kunskapen
om dessa utrymmen saknas, kan de lätt ses som en extra avlastningsyta. Vilket direkt motverkar
syftet med utrymningsvägen.

5.5 Sällanvistelse och bakomliggande områden
Av de specifika bristerna som upptäcktes var det främst i lagerlokalerna, bakomliggande trapphus
och bakomliggande lokalerna med sällanvistelse som bristerna förelåg. En reflektion över detta är att
brandskyddet sannolikt inte kontrolleras i samma utsträckning för ett utrymme med sällanvistelse,
som ett utrymme med daglig användning.
I bostadshusets primära trapphus, kundyta i butik eller hotellentré var de inventerade bristerna inte
lika vanligt förekommande som i samma byggnads källare eller bakomliggande lokaler.
En reflektion över detta är att det brandskyddet upprätthålls i större grad om det syns av
allmänheten. En egen reflektion är att det inte är främst brandskyddet som är det primära målet,
men att brandskyddet upprätthålls som en del av att hålla övriga delar i gott skick.
Exempelvis en penetration i brandavskiljande konstruktioner i en bakomliggande lagerlokal kommer
med hög sannolikhet inte att åtgärdas lika snabbt som samma hål i en vägg i anslutning till
butiksentrén.

5.6 Egen reflektion över urvalspunkter
Många av bristerna som upptäcktes var mindre och inom ”enklare” system i form av
brandavskiljande konstruktioner och utrymningsförutsättningar för trapphus. En egen reflektion över
detta är att om majoriteten av de byggnader som undersöktes hade brister i dessa system, hur ser då
de mer komplexa systemen ut?
Under examensarbetet behandlades endast fyra specifika brandskyddstekniska
installationer/förutsättningar. Om kunskapen och åtgärderna för dessa inte uppfylls, hur ser det då
ut för mer komplexa system, såsom exempelvis fläktar i drift, sprinkleranläggningar eller andra mer
komplexa aktiva brandskyddstekniska installationer?

5.7 Förslag på fortsatt arbete
Efter att ha genomfört arbetet har områden identifierats där fortsatt arbete skulle kunna
genomföras. Dels bör fler brandskyddstekniska åtgärder kontrolleras samt med ett större antal, även
en liknande jämförelse för mer invecklande brandskyddstekniska installationer skulle kunna
genomföras. Exempelvis sprinklersystem eller fläktar i drift.
Här finns även möjlighet att bedöma robustheten i de övriga brandtekniska system som kan finnas i
en byggnad, samt en diskussion ifall passiva eller aktiva brandtekniska lösningar verkar vara bäst i
längden. Exempelvis, om brister är vanligt förekommande på grund av den mänskliga faktorn för
25

egenkontroller och åtgärdande i efterhand, går detta att ersätta med mer robusta passiva system
som sköter sig själva och minimerar den mänskliga faktorns inverkan?
Ett arbete med fokus på kunskap skulle även kunna genomföras, för att sammanställa hur kunskapen
som lagts i projekteringsfasen överförs vidare in i förvaltningsskedet. Intervjuer med relevanta parter
samt en sammanställning hur denna process går till exakt skulle medföra att eventuella
förbättringsområden framkommer, vilket skulle kunna minska risken för att brister i brandskyddet
uppstår över tid.
Att utveckla en mer lättförståelig modell för att ta med sig det ursprungliga projekterade
brandskyddet till förvaltningsskedet skulle också kunna genomföras. Det skulle leda till att
återkommande svårtolkningar i övergången mellan nybyggnationsskede och förvaltningsskede
identifieras och förtydligande utvecklas.

5.8 Källkritik
Majoriteten av källorna i rapporten utgörs av organisationer och myndigheter. Därutöver har
brandskyddsdokumentationer och inventeringsdokument inhämtats med varierande
kunskapsbakgrund då olika firmor och aktörer skiljer sig mellan brandskyddsdokumentationerna som
nyttjats i studien. Inventeringsdokumenten är upprättade av samma firma men av olika aktörer med
olika bakgrund. Således kan dessa skilja sig rent kunskapsmässigt.
Myndigheterna och organisationerna anses vara en betrodd källa med hög tillförlitlighet. Det kan
argumenteras hur dessa myndighetsdokument uppstått, samt vad som ligger till grund till
utformningen och kraven inom dessa, men de är fortfarande gällande och ska ha varit det under den
tid som behandlas i rapporten.
Brandskyddsdokumentationerna och inventeringsdokumenten anses vara av lägre tillförlitlighet och
varierande omfattning. Detta behandlas även i kapitel ”Avgränsningar” och för att motverka den
lägre tillförlitligheten genomfördes avgränsningar som medför att kompletterande information var
tvungen att införskaffas. Avgränsningarna medför att enbart en brandskyddsdokumentation eller
enbart ett inventeringsdokument ej ansågs som tillförlitlig nog att nyttja i studien, utan var tvungen
att kompletteras av ett platsbesök.
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6 Slutsatser
Då endast åtta fastigheter granskats under arbetet ska nedanstående slutsatser behandlas som
specifika för arbetet och inga generella slutsatser grundas på dessa.
Den ingående frågeställningen kan således besvaras att funktionen av brandskyddsinstallationer i de
fastigheter som ingått i studien generellt inte uppfyller kravställningen som fanns vid nybyggnation.
Identifierade problemområden som bedöms vara en bidragande faktor till detta är att:





Kunskap om utformning av brandskyddet i en byggnad går förlorad mellan byggnation och
förvaltningsskede.
Dokumentation för en byggnads ingående brandskydd är i stor utsträckning svårtillgänglig,
och det bedöms generellt svårt att erhålla en fullständig dokumentation för en byggnads
brandskydd. I synnerhet för äldre byggnader.
Brister förekommer i större utsträckning där sällanvistelse föreligger.
Alternativt där brist på kunskap, tillsammans med prioritering av funktionalitet står över
brandskyddskomponenternas funktion.

Att förslitningsskador, kunskapsbrister och att brandskyddet prioriteras i andra hand bakom
funktionalitet är tydliga återkommande tendenser genom arbetet.
Vanligt är att utrymningsvägar används som extra förvaringsområden och att områden som inte syns
av allmänheten förslits och åtgärder uteblir. På grund av att områden tillåts förfalla och att material
som förvaras i utrymningsvägar ej uppmärksammas ökar omfattningen och blir mer acceptabel i
betraktarens ögon, vilket till slut leder till en direkt fara för de nyttjandehavande i byggnaden.
Utifrån de genomförda inventeringarna visas det att brister i brandskyddet är vanligt då i sex av åtta
fall hittades åtminstone en brist i brandskyddet. Det upptäcktes även att fundamentala saker som att
hålla utrymningsvägar fria från material, samt att brandavskiljande konstruktioner ej var tätade var
vanligt förekommande brister. Problematiken med bristerna är att det i sin tur kan leda till ett ökat
brandförlopp eller större spridning vid eventuell branduppkomst.
För att minimera risken att funktionerna i brandskyddets ingående komponenter försämras över tid
bör förtydligande inventeringsunderlag upprättas i byggnationsskedet. Utformning och kunskap av
det ingående brandskyddet bör förtydligas och ska överföras till förvaltningsskedet.
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Bilagor
Bilaga 1 - Kontrollblad

Checklista – Inventering av brandtekniskt brandskydd
Objektsuppgifter
Fastighetsbeteckning:
Förutsättningar
Brandskyddsdokumentation:
Checklista för egenkontroll:
Datum för genomfört platsbesök:
Andra relevanta dokument:

Tabell A – brandtekniska installationer/förutsättningar som kontrolleras
Brandtekniska
JA NEJ Ej en
installationer/förutsättningar
förutsättning
som kontrolleras
för
byggnaden*

Ej
Kommentar
kontrollerat/Delvis
kontrollerat**

Finns brandgasluckor i
trapphus?
Finns brandavskiljande
konstruktioner?
Finns brand- och
utrymningslarm?
Finns och fungerar
utrymningsförutsättningarna
för trapphusen?
*Då rutan ”Ej en förutsättning för byggnaden” kryssas har ingående kontrollpunkter under
tillhörande kapitel ej granskas vidare.
**Rutan kryssas då alla punkter i kontrollistan ej kunnat kontrolleras. Exempel är om nyckel ej finns
att tillgå till brandgasluckan eller dylikt.

För Förtydligande av detaljerad beskrivning av specifika kontrollpunkter nedan,
se bilaga ” Förklaring av kontrollblad”
Tabell B – Brandgasluckor i trapphus (ej hisschakt)
Brandgasluckor
i trapphus (Ej
hisschakt)

Kontrollpunkter

Kontrolleras
enligt
checklista för
egenkontroll

Fungerar
vid eget
platsbesök

Brister
förekommer
enligt andra
relevanta
dokument

Ej
kontrollerat/
Delvis
kontrollerat

Brandgasluckorna
är väl skyltade.
Brandgasluckorna
är lätt
öppningsbara.
Vev/Styrknappar
finns på plats.
Brandgasluckor
öppnar helt.
Sluter tätt.
Luckorna är ej
blockerad av
material.
Kontroller samt
åtgärder
dokumenteras.
Kommentarer:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tabell C – Brandavskiljande konstruktioner
Brandavskiljande
konstruktioner

Kontrollpunkter

Kontrolleras
enligt
checklista
för
egenkontroll

Fungerar
vid eget
platsbesök

Brister
förekommer
enligt andra
relevanta
dokument

Ej
kontrollerat
/Delvis
kontrollerat

Genomföringar i
brandavskiljand
e konstruktioner
är tätade.
Dörrar i
brandavskiljand
e konstruktioner
är klassade.
Dörrstängarfunktion,
magnetuppställning
funktionsprov
(tryckknapp).
Förslitningsskad
or på befintliga
BC-väggar har
åtgärdats.
Kontroller samt
åtgärder
dokumenteras.
Kommentarer:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tabell D – Brand- och utrymningslarm
Brand- och
utrymningslarm

Kontrollpunkter

Kontrolleras
enligt
checklista
för
egenkontroll

Fungerar
vid eget
platsbesök

Brister
förekommer
enligt andra
relevanta
dokument

Ej
kontroll
-erat/
Delvis
kontroll
-erat

Finns brandlarm?
Finns utrymningslarm?
Brandlarmet är
uppfört i enlighet med
SBF 110:X.
Brandlarmets
omfattning finns
kartlagd.
Brandförsvarstablåer
är ej blockerade.
Inga frånkopplingar
finns.
Kontroller samt
åtgärder
dokumenteras.
Kommentarer:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tabell E – Utrymningsförutsättningar inom trapphus
Utrymningsförutsättningar inom
trapphus

Kontrollpunkter

Kontrolleras Fungerar
enligt
vid eget
checklista
platsbesök
för
egenkontroll

Brister
förekomm
er enligt
andra
relevanta
dokument

Ej kontrollerat/Delvis
kontrollerat

Dörrars beslag för
utrymning korrekt
utformade.
Utrymningsvägar/
trapphus är fria
från brännbart
material/ej
blockerade.
Utrymningsplaner
är uppdaterade
och aktuella.
Nödbelysning och
utrymningsskyltar
fungerar och är
intakta.

Kommentarer:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Bilaga 2 - Förklaring av Kontrollblad

Förklaring av kontrollblad

Syfte
Denna bilaga är upprättad i syfte att förklara kontrollpunkterna i rapporten samt hur bedömningen
genomförts. Nedan följer förtydligande av de kontrollpunkter som behandlats i rapporten samt hur
kontroller av dessa genomförts.
Då kontrollen av brandskyddet genomförts och kravet ”Uppfylls om:” föreligger har det således
ansetts att kontrollpunkten uppfyllts.
Notera att inte alla kontrollpunkter finns med. Detta är på grund av att de anses överflödigt med
förtydligande av dessa.

Kolumner i kontrollblad
Nedan beskrivs de ingående kolumnerna i kontrollbladet.

Kolumn 1 – Kontrollpunkter
Kontrollpunkterna syftar till att specificera de olika ingående frågeställningarna som ställs för
respektive brandteknisk installation/förutsättning. Exakt vilka delar av den brandtekniska
förutsättningen som kontrolleras kan då fastställas.

Kolumn 2 – Kontrolleras enligt checklista för egenkontroll
Kolumn 2 syftar till att kontrollera om checklistan för egenkontroll som ska finnas hos nyttjande
behandlar kontrollpunkterna i kolumn ett.

Kolumn 3 – Fungerar vid eget platsbesök
Kolumn 3 syftar till att säkerställa om brister föreligger vid eget genomfört platsbesök.

Kolumn 4 – Brister förekommer enligt andra relevanta dokument
Kolumn 4 syftar till att säkerställa om eventuella brister finns dokumenterade på annat vis än vid
eget platsbesök. Exempelvis via brandskyddsinventering av annan betrodd person.

Kolumn 5 – Ej kontrollerat/ Delvis kontrollerat
Kolumn 5 syftar till att dokumentera eventuella svårigheter i kontrollpunkterna som gjort att de ej
kunnat kontrolleras tillräckligt för att kunna göra en bedömning.

Förklaring tabell B - Brandgasluckor i trapphus – specifika kontroller
Brandgasluckorna är skyltade.
Uppfylls om: Skyltning finns på brandgasluckor i enlighet med skylt nedan. Skylten ska även vara
belägen i anslutning till/på respektive brandgaslucka.

Brandgasluckorna är lätt öppningsbara.
Uppfylls om: Brandgasluckorna kan öppnas utan motstånd . Eventuella slitage har åtgärdads med
tiden, och luckan öppningsförmåga motsvarar det som förväntats vid nyproduktion.

Vev/Styrknappar finns på plats.
Uppfylls om: I brandgasluckan så finns anordning som gör det möjligt att öppna brandgasluckan från
markplan. Exempelvis vred, eller öppningsknapp.

Brandgasluckorna öppnar helt.
Uppfylls om: Rökluckan i toppen av trapphuset öppnar helt utan motstånd samt stannar i öppet läge.

Sluter tätt. Luckor ej blockerade av material.
Uppfylls om: Okulär besiktning av brandgasluckan och ingående delar genomförs, och inga skador
som påverkar brandgasluckans funktion identifieras. (Repor, färgavlagringar ect. Bedöms ej påverka
brandgasluckans funktion). Brandgasluckan finns lättillgänglig och inga skador/föremål föreligger som
försvårar att brandgasluckan kan öppnas fullt.

Förklaring tabell C - Brandavskiljande konstruktioner – specifika kontroller
Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner är tätade.
Uppfylls om: Genomföringar i brandavskiljande konstruktioner bedöms vara tätade med
typgodgända metoder och installationer i brandavskiljande konstruktioner sluter tätt (Detta bedöms
okulärt, och eventuella brister i materialval eller brandtekniska installationer i brandavskiljande
konstruktioner har ej verifierats). Finns håligheter eller ofullständiga tätningar i brandavskiljande
konstruktioner har denna kontrollpunkt ej uppfyllts.

Rätt klassning på dörrar i brandavskiljande konstruktion.
Uppfylls om: Dörrar i brandavskiljande konstruktioner uppfyller föreskriven klass enligt BBR.
Erfoderlig klass finns föreskriven, alternativt bedöms uppfylla krav på grund av material och
beständighet.

Dörrstängarfunktion, magnetuppställning funktionsprov (tryckknapp).
Uppfylls om: Dörrstängare finns på de dörrar i brandavskiljande konstruktioner som förutsätter att
de ska finnas. Dörrstängarfunktionen eller magnetuppställningen fungerar vid funktionsprov och
funktionsprov visar att dörren stänger helt. Dörrar är ej uppställda med material eller kil.

Förslitningsskador på befintliga brandavskiljande konstruktioner har åtgärdas.
Uppfylls om: Inga penetrationer föreligger i brandavskiljande konstruktioner. Eventuella
penetrationer eller där puts/isolering förslitits har detta åtgärdats med typgodkända metoder.
Godkänt material har använts för att åtgärda förslitningarna. Att genomföringarna lagats med
typgodkända material verifieras okulärt och via diskussion med ansvarig på plats.

Förklaring tabell D – Brand- och utrymningslarm – specifika kontroller
Brandlarm ska finnas i byggnaden.
Uppfylls om: Kontroll om det finns brandlarm i byggnaden. Om det inte finns, men inte är en
förutsättning för byggnadens brandskydd kommer rutan ” Ej en förutsättning för byggnaden” att
kryssas. Notera att brandlarm endast upptäcker brand.

Utrymningslarm ska finnas i byggnaden.
Uppfylls om: Kontroll om det finns Brandlarm i byggnaden. Om det inte finns, men inte är en
förutsättning för byggnadens brandskydd kommer rutan ”Ej en förutsättning för byggnaden” att
kryssas. Notera att utrymningslarm endast signalerar för utrymning.

Brandlarmet är uppfört i enlighet med SBF 110:X
Uppfylls om: Dokumentation finns som styrker att brandlarmet uppfyller samma SBF 110:X som
motsvarar krav i brandskyddsdokumentationen eller nyare.

Brandlarmets omfattning finns kartlagd
Uppfylls om: Brandlarmet täcker de områden som är en förutsättning för byggnaden. Skisser på
utformningen finns dokumenterat och tillgängligt. Eventuella ombyggnationer/tillbyggnationer har
tagits hänsyn till och dokumentation har uppdaterats och stämmer överrens med eventuella
ändringar.

Brandförsvarstablåer är ej blockerade
Uppfylls om: Brandförsvarstablåerna är placerade åtkomliga för räddningstjänsten och finns att tillgå
utan svårighet.

Inga frånkopplingar finns
Uppfylls om: Brandförsvarstablån kontrolleras och inga meddelanden föreligger om aktiva
frånkopplingar.

Förklaring tabell E – Utrymningsförutsättningar inom trapphus –specifika
kontroller
Dörrars beslag för utrymning är korrekt utformade
Dörrar som används för utrymning är utrustade med rätt beslag med hänsyn till verksamhetsklass
och personantal. Inga förslitningar eller felaktigheter föreligger vid kontroll av dessa.

Utrymningsvägar/trapphus är fria från brännbart material/ ej blockerade
Utrymningsvägar är fria från brännbart material. Inga material eller objekt finns i anslutning till
utrymningsvägar eller vid fönster/dörr till utrymningsväg. Dörrar/fönster för utrymning öppnar utan
svårighet.

Utrymningsplaner är uppdaterade och aktuella
Utrymningsplaner finns i byggnaden och motsvarar utformningen av byggnaden. Eventuella
ändringar sedan byggnadens nybyggnadsskede har inkorporerats i utrymningsplanerna.

Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta.
Nödbelysningsskyltar eller utrymningsskyltar finns i anslutning till utrymningsvägar och fungerar.
Utformningen är i paritet med de krav som finns i brandskyddsdokumentationen och inga brister i
belysning/utformning eller förslitningsskador har identifierats.

