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Sammanfattning
Automatiska brandlarmsystem spelar ofta en central roll i byggnaders brandskydd. Systemen
fyller en viktig funktion då de utformas för att detektera brand i ett tidigt skede och därefter
aktivera nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenser av en brand. Dessa åtgärder kan
exempelvis vara att aktivera utrymningslarm eller styrning av ventilationssystem. Sjukhus är
ofta komplexa byggnader med många olika verksamheter under ett och samma tak och det ställs
därför höga krav på att brandlarmanläggningar skall fungera som avsett.
Det nämns i Sverige såväl som internationellt i Europa att det är väldigt få automatlarm från
brandlarmanläggningar där det faktiskt utbrutit en brand, jämfört med antal larm då det inte
utbrutit en brand. Det är ingen ovanlighet att andelen brandtillbud är så låg som 5%. Inträffade
bränder på Norrbottens läns sjukhus består inte bara av olyckor och tekniska fel utan orsakas
även av individers illvilja och desperata handlingar. Hur fungerar då brandlarmanläggningarna
på Norrbotten läns fem sjukhus, och hur uppfattas dem av personal och räddningstjänster?
De automatiska brandlarmsystemen på Norrbottens läns fem sjukhus undersöktes genom en
förstudie, dokumentgranskning och till sist en kvalitativ intervjustudie med driftpersonal,
räddningstjänster och besiktningspersonal. Primärt fokus var att undersöka om sjukhusens
brandlarm ger likvärdigt skydd eller om någon anläggning utmärker sig mer än de andra på
något sätt. Syftet var även att undersöka sjukhusets egen personals och kommunernas
räddningstjänsters uppfattning om brandlarmen. Det finns omfattande regelverk som styr vilka
typer av verksamheter som kräver ett automatiskt brandlarm, hur dessa skall dimensioners,
underhållas och besiktigas. I SBF 110 – Regler för brandlarm finns bestämmelser att
revisionsbesiktningar skall utföras. Dokumentgranskningen bestod av sammanställning och
jämförelser mellan protokoll från revisionsbesiktningar för de olika åren på respektive sjukhus.
Även insatsstatistik för respektive kommun undersöktes.
Insatsstatistik och besiktningsprotokoll från de olika sjukhusen skiljde sig något men vid
närmare granskning kunde ett samband mellan de båda ses för de enskilda sjukhusen. Dessa
samband tillsammans med framkomna åsikter vid intervjustudien visade att åtgärdsarbete och
underhåll sköts bättre på ett par sjukhus än andra. Även räddningstjänsters och besiktningsmäns
uppfattning styrkte, oberoende av varandra, dessa mönster. Med dessa åsikter tillsammans med
teorier och resultat från tidigare studier om brandlarm kunde slutsatser dras.
Besiktningspersonal menade att vissa verksamheter vidtar åtgärder och arbetar för en säkrare
anläggning medan andra upplevs som att de inte tar åt sig eller vill göra förbättringar i samma
utsträckning. Räddningstjänsterna skiljde sig även åt i sin uppfattning där en menade att
sjukhuset är stort och inte är ett problemområde rent larmmässigt, och att ett visst antal
falsklarm måste förväntas och accepteras av en sådan stor verksamhet. En annan
räddningstjänst menade att sjukhuset är en av de verksamheter som genererar flest larm i
kommunen och hoppas på en förbättring. Sjukhusens egen personal, i form av driftpersonal,
anläggningsskötare och driftchef, var generellt nöjda med sina anläggningar och upplevde inga
större problem.
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Efter en sammantagen bedömning av insamlat och tillhandahållet material anses Gällivare
sjukhus vara det sjukhus som har mest arbete att göra runt sitt brandlarm för att nå upp till en
likvärdig nivå som de bäst presterande sjukhusen. Bidragande orsaker till detta har varit den
jämförelsevis höga falsklarmstatistiken och låga åtgärdsstatistiken. Besiktningspersonalens
åsikter som oberoende part speglade denna statistik och var på så vis ett bra komplement som
styrkte dessa observationer. Kiruna sjukhus tillsammans med Kalix och Piteå bedöms som de
sjukhus som ligger i framkant med sitt arbete och har det tillsynes bäst fungerande arbetet runt
brandlarmanläggningarna. Detta med utgångspunkt i den höga åtgärdsstatistiken och lägre
antalet automatlarm som genererats från dessa sjukhus. Räddningstjänsterna i dessa tre
kommuner har goda uttalanden och reflektioner angående sjukhusen. Även besiktningspersonal
uppgav sig ha goda erfarenheter från dessa sjukhus.

III

Abstract

Abstract
Automatic fire alarm systems (AFAS) often play a central role regarding the fire protection in
buildings. These systems are important in the sense that they are designed to detect fire at an
early stage and activate certain safety systems to minimize the consequences of a fire. An
example of this can be to activate the emergency alarm or specific control of the ventilation
system. Hospitals are often complex buildings with multiple departments under the same roof,
and because of this there are high requirements regarding the function and reliability of the
AFAS.
It is mentioned in Sweden, as well as internationally in Europe, that very few of the registered
alarms from AFAS are due to actual fires, as compared to the number of alarms with no fire. It
is not unusual that the percentage of actual fires are as low as 5% of all the registered alarms.
Fires occurred in the hospitals of Norrbottens län are not only due to accidents and technical
errors, but also the malice and desperate actions of individual people. So how does the AFAS
in the five hospitals of Norrbottens län work, and what are the local fire departments
conceptions of them?
The AFAS in these hospitals were studied through a pilot study, document review and thereafter
a qualitative interview study. The interview study was conducted with technical staff from
hospitals, fire departments and inspectors. A primary focus was to determine whether these
systems provides an equivalent protection across all the five hospitals or if any of the hospitals
stand out in any way. The aim of this work has also been to investigate the opinions of the
technical staff at the hospitals as well as the local fire departments. There are comprehensive
regulations regarding which types of buildings that require AFAS, how they should be
dimensioned, maintained and inspected. SBF 110 – Regler för brandlarm regulates that major
inspections shall be performed yearly. The document review consisted of a compilation and
comparison of protocols conducted each year at the different hospitals. Incident statistics from
the fire departments were also examined.
The incident reviews and protocols from the yearly inspections for the different hospitals
differed. With a closer look, similarities between incident reviews and protocols could be seen.
These similarities, along with gathered opinions from the interviews, showed that maintenance
and actions taken to faults in the systems differed between the hospitals. Some for the better
and some for the worse. The opinions of both the fire departments and the inspectors,
independently, strengthen these observations. With these opinions along with theories and
results from previous studies, conclusions could be made.
The inspectors were of the opinion that some hospitals take actions and actively work for a
safer and more reliable system, while others were perceived as if they are not as willing to make
improvements. The fire departments also differed in their opinions. One said that the hospital
is very large and not a major problem regarding alarms, but that a certain amount of alarms
must be anticipated and accepted due to the large operation of a hospital. Another fire
department said that their hospital is one of the largest contributors of the automatic fire alarms
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in the region and hope for an improvement. The technical staff in the hospitals were generally
pleased with their systems and didn’t experience any major problems.
By an overall assessment Gällivare hospital is considered to be the hospital that has the most
amount of work to be done in order to be on the same level as the better performing hospitals.
Contributing factors to this conclusion was the, by comparison, relatively high false alarmstatistics and low rate of actions taken to faults. The opinions of the inspectors did, as a third
impartial part, serve as a good complement and reflected these observations. Kalix, Kiruna and
Piteå were the hospitals with the least amount of perceived flaws. This conclusion was made
from the high rate of actions taken to faults and the lower amount of false alarms generated by
these hospitals. The local fire departments in these three places all had positive comments and
thoughts regarding their local hospitals. The inspectors generally had good experiences with
these hospitals as well.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel ges en bakgrund till rapportens innehåll. Därefter följer en
beskrivning av syftet med rapporten och relevanta avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Automatiska brandlarmsystem spelar ofta en central roll i byggnaders brandskydd. Systemen
fyller en viktig funktion då de utformas för att detektera brand i ett tidigt skede och initierar
därefter nödvändiga åtgärder för att minimera konsekvenserna i form av personskador och
egendomsskador. Dessa åtgärder är dels att initiera en utrymning av påverkade lokaler samt att
aktivera andra skyddssystem och larma behörig personal som kan göra insatser mot branden
(Brandskyddsföreningen, 2017).
Många räddningstjänster i Sverige vittnar om att det är väldigt få automatlarm från
brandlarmanläggningar där det faktiskt utbrutit en brand. Det är ingen ovanlighet att andelen
faktiska brandtillbud är så låg som 5% (Mannerfelt Agneskog, 2015; Nigéus, 2016).
Enligt MSB:s statistikdatabas, IDA, har det under de senaste 10 åren skett i genomsnitt 34,5
automatlarm utan brandtillbud per år på Norrbottens 5 sjukhus, vilket kan ses i Diagram 1.
Statistiken säger samtidigt att det, i genomsnitt under samma tidsperiod, inträffat 0,9 larm
angående brand eller brandtillbud i byggnaderna. Via larmstatistiken får man då ut att 97% av
larmen varit automatlarm utan brandtillbud, eller att drygt 3% har varit larm med skarpt läge.
Runt millennieskiftet syns en period, 1999 till 2004, där genomsnittet låg betydligt högre på 84
automatlarm med ett högsta värde på 122 automatlarm år 2000.
Felaktiga automatlarm är en stor del av räddningstjänstens totala larmantal och detta gäller
alltså även för sjukhusen i Norrbotten.

Larmstatistik för samtliga fem kommuner
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

Diagram 1 – Automatlarm från Region Norrbottens fem sjukhus (MSB:s IDA)
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Tekniska system, vilket en automatisk brandlarmanläggning kategoriseras som, och riskerna
med dessa diskuteras i antologin Risker i tekniska system sammanställd av Göran Grimvall, Per
Jacobsson och Torbjörn Thedéen. En av grundtankarna i denna bok är att det inte finns någon
absolut säker teknik. Det beskrivs dock att den kan göras säkrare. Ett argument som lyfts är att
tekniken både skapas och hanteras av felbara och självständiga människor som har sina
personliga ambitioner och brister (Grimvall, Jacobsson, & Thedéen, 2003).
Kjell Tyxhén, Risk Manager på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i 7-Säk
(Föreningen för svenska sjukhussäkerhet), intervjuades 2009 av Karin Wandrell i en artikel för
Brandskyddsföreningens branchtidning Brandsäkert, där han belyste bristerna i brandskyddet
hos Karolinska och Sveriges övriga sjukhus i stort.
Kjell förklarar att ett sjukhus är en av de mest komplicerade verksamheterna då det finns
patienter, personal, utbildning, forskning och vård, allt under samma tak (Wandrell, 2009).
Vidare förklarar Kjell i artikeln (Wandrell, 2009) att det byggs väldigt få nya sjukhus i Sverige
vilket har fått till följd att sjukhus traditionellt är belägna i gamla fastigheter. Sjukvården
moderniseras, lokaler och byggnader byggs om och byggs till och det sker ständigt
förändringar. Han lyfter då frågan om det finns tillräckliga grundförutsättningar för att på ett
professionellt sätt arbeta med brandskydds- och säkerhetsfrågor.
Enbart antalet obefogade brandlarm, som ofta sker till följd av ovarsamma hantverkare som
inte håller sig till rutinerna, kostade på Karolinska enligt Kjell årligen drygt 2 miljoner kronor
då artikeln skrevs 2009. Det finns enligt Kjell ingen anledning att tro att det i storleksproportion
sker färre händelser på landets övriga sjukhus.
Utöver risken för felaktiga larm vid byggnationer finns ytterligare risker och faror inom
sjukhusverksamhet. Överbeläggning, patienter som inte själva kan sätta sig i säkerhet,
brandfarliga och explosiva varor, som exempelvis stora volymer syrgas, är ett axplock av risker
som kan finnas på ett sjukhus. Sveriges radio publicerade 2016 en artikel angående
överbeläggning på Nyköpings lasarett där patienter blockerat utrymningsvägar då de placerats
i korridorer och hisshallar. Cheferna på sjukhuset kommenterade detta med: ”Man har inte bara
en utrymningsväg att ta hänsyn till på en vårdavdelning, utan vi har patienter vi måste ta hand
om i första hand, och då gör vi det” (Levinson, 2016).
I januari 2015 rapporterade SVT om en anlagd brand på psykiatriavdelningen på Piteå Älvdal
sjukhus där arton patienter fick utrymmas. Detta fick till följd att hela byggnaden för
psykiatriverksamhet hölls stängd under fyra dagar och sex vårdplatser var obrukbara under en
längre tid i den drabbade korridoren (Nyberg, 2015). Senare under samma år rapporterades det
om en kvinna som hällde brandfarlig vätska över sig själv och tände därefter eld på sig själv i
entrén Sunderby sjukhus (Gitz, 2015).
Detta är ett par av rapporterade händelser på Norrbottens sjukhus som skett av personers
handlingar. Den ena mer oförutsägbar än den andra. Oavsett orsak är det av yttersta vikt att en
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fungerande brandlarmanläggning finns för att få en tidig upptäckt av brand och initiering av
åtgärder.

1.2 Syfte
Detta arbete har som syfte att med initial ledning av larmstatistik undersöka och beskriva de
automatiska brandlarmens utförande och funktion hos Norrbottens 5 sjukhus. Utstickande år i
statistiken ger en tidig fingervisning om var och när det skett avvikelser i det som annars kan
ses som vardag och förväntad statistik. Syftet är även att undersöka de lokala
räddningstjänsternas uppfattning om sjukhusens brandlarm. Detta görs vidare genom
granskning av revisionsbesiktningar och en intervjustudie.

1.3 Frågeställningar
•
•
•
•
•

Ger brandlarmen hos de olika sjukhusen likvärdigt skydd?
Hur ser tillförlitligheten för brandlarmen ut hos sjukhusen gällande vidarelarmning till
SOS?
Skiljer sig signaleringen av detekterad brand hos de olika sjukhusen?
Sköts service och underhåll enligt bestämda tidsintervall?
Hur upplever räddningstjänsten att brandlarmen fungerar i respektive kommun?

1.4 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till de fem sjukhusen i Norrbotten: Gällivare-, Kalix-, Kiruna-, Piteå- samt
Sunderby sjukhus under en specifik tidsperiod.
Avgränsning för datainsamling har gjorts till revisionsbesiktningar och insatsstatistik från
MSB:s statistikdatabas IDA för respektive sjukhus. Beslutet att begränsa dokumentgranskning
till revisionsbesiktningar togs med utgångspunkt i att dessa omfattar punkter som även
kontrolleras vid månadstest samt kvartalsprov. Besiktningsprotokollen begränsas ytterligare på
så vis att protokoll från 2014 och nyare har granskats. Detta för att ha ett hanterbart underlag
som inte blir för övermäktigt med arbetets omfattning i åtanke.
I besiktningsprotokollen kategoriseras brister från ”A” till ”C” där ”A” är de mest allvarliga.
Granskningen av dokumenten begränsas till ”A-” och ”B-brister” då dessa påpekar brister som
påverkar anläggningens funktion. ”C-brister” är mindre fel och brister som kan innebära att
anläggningen inte uppfyller ställda krav i regelverket och är därför inte nödvändigtvis
funktionsbaserade brister. Bristklasserna beskrivs i Tabell 1 i kapitel 3.2.2.
Intervjustudien begränsas till en anläggningsskötare eller person ur driftpersonalen på vardera
sjukhus, en representant från vardera kommuns räddningstjänst samt två besiktningsmän.
Anläggningsskötare/driftpersonal valdes då det är denna personal som arbetar närmst
brandlarmanläggningarna. Begränsningen gjordes även för att få en hanterbar mängd underlag
då det utfördes en intervju vardera på de fem sjukhusen. Representant från räddningstjänsten i
de aktuella kommunerna begränsades även de till en person från vardera räddningstjänst av
samma anledning som för anläggningsskötare/driftpersonal. Sammanlagt bestod
intervjustudien av totalt 12 personer.
3

Metod

2 Metod
I följande stycke presenteras och beskrivs valda metoder för arbetet.

2.1 Förstudie
Förstudien syftar till att skapa en bred kunskapsgrund som arbetet sedan kan byggas vidare
från. Information hämtades primärt via litteratur i form av handböcker och vetenskapliga
artiklar.
Förstudien utfördes med avsikten att samla in relevant information om problemområdet för att
bilda sig en större uppfattning om problemets utsträckning. Tidigare arbeten inom området
undersöktes som referensmaterial. Hjälpmedel i denna förstudie var ett antal olika databaser
och bibliotek. Vetenskapliga tidskrifter, rapporter, utredningar och handböcker var
huvudsakliga informationskällor. Vid sökningar i databaser har enstaka ord samt en
kombination av flera ord relevanta för studien använts. Sökningarna har gjorts på både svenska
och engelska och de ord som använts har exempelvis varit: automatiskt brandlarm,
tillförlitlighet, branddetektor, fault och failure.

2.2 Dokumentgranskning
För att kunna studera de olika sjukhusens brandlarm behövdes en insikt i hur anläggningarna
är uppbyggda, fungerar och presterat vid tidigare besiktningar. Detta gjordes primärt genom en
granskning av systemens dokumentation. Dokument som granskades var protokoll från
revisionsbesiktningar. Dessa besiktningar är omfattande för hela brandlarmsystemet och är
årligen återkommande. Revisionsbesiktningen beskrivs närmre i avsnitt 3.2.2 SBF 110 – Regler
för brandlarmanläggning.
2.2.1 Insamling av dokument
Daniel Olsson vid Luleå tekniska universitet, även verksam som brandingenjör på Region
Norrbotten, kontaktades för att få tillgång till den dokumentation som skulle komma att behövas
under arbetets gång. Även besiktningsfirman för sjukhusens brandlarmsystem kontaktades för
kompletterande dokument. Dokumentationen bestod av besiktningsprotokoll från
revisionsbesiktningar av sjukhusens brandlarmsystem från olika tidsperioder. Studerad
tidsperiod var 2014 till 2018.
2.2.2 Bearbetning av dokument
Besiktningsprotokoll från respektive anläggning granskades år för år. Antalet
uppmärksammade A- och B-brister antecknades sedan och jämfördes i kronologisk ordning för
att utreda i vilken utsträckning bristerna åtgärdats mellan besiktningarna. Sammanställning av
detta arbete redovisas i tabeller under varje enskild kommun i avsnitt 4, Resultat. Vid
dokumentgranskingen visade det sig endast vara ett fåtal A-brister. I de fall dessa finns noterade
har det i andra besiktningsprotokoll förekommit liknande brister som istället noterats som Bbrister. A-brister har därför i dessa fall behandlats som B-brister. Notering då A-brister
förekommer har gjorts.
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2.3 Intervjustudie
Inför intervjustudien studerades intervjumetodik för hur en intervjustudie lämpligen kan
genomföras. Studien inkluderade dels val av intervjumetod samt planering, genomförande och
därefter bearbetning av intervjumaterialet.
2.3.1 Intervjumetodik
Med arbetets frågeställningar och syfte i åtanke ansågs en kvalitativ intervjustudie vara mest
lämplig att använda. På så vis ges möjligheten att få ett mer utförligt och innehållsrikt svar av
respondenten angående exempelvis just varför man är nöjd eller missnöjd med systemet istället
för att enbart fylla i en ruta och gradera sin uppfattning (Trost, 2010). Beslutet att använda en
kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod vid intervjuer grundar sig fortsättningsvis i att
kvantitativa metoder anses bidra med ”hårddata” medan kvalitativa metoder ger ”mjukdata”.
Hårddata sägs vara mer precis än mjukdata, men å andra sidan svarar hårddata på frågan ”hur
många?” och mjukdata svarar på frågan ”varför?” (Svenning, 2003). Intervjuresultatet har även
som syfte att tillsammans med resultatet från dokumentgranskningen komplettera och
förtydliga varandra vilket gör det intressant att få svar på just varför respondenterna tycker som
de gör (Svenning, 2003).
För att komma åt anläggningsskötarnas åsikter användes en semistrukturerad intervjustudie där
respondenterna intervjuades om sitt eget system med likadana standardiserade frågor och även
enstaka specifika frågor kopplade till framtagen statistik (Academic Work, u.d.). De mer
specifika frågorna avser att behandla oklarheter som uppmärksammats hos de olika
anläggningarna. För intervjuer med räddningstjänster användes samma intervjuguide för
samtliga räddningstjänster. Intervjufrågorna utformades med intentionen att de inte skulle bli
ledande i sin formulering för att få en så korrekt bild som möjligt ur intervjustudien.
Grundtanken var att Intervjufrågorna inte skulle skickas till respondenterna innan
intervjutillfället då risken ökas att respondenterna kan förbereda sina svar utifrån vad
intervjuaren vill höra istället för deras egna faktiska åsikter. På grund av detta fanns samtidigt
risken att intervjuerna inte skulle få lika mycket substans då respondenterna inte kunde
förbereda sig på samma sätt som om de läst intervjufrågorna i förväg. (Trost, 2010). Dessa
intervjufrågor finns bifogade i Bilaga E.
Intervjuer med besiktningspersonal och räddningstjänsternas representanter utfördes muntligen
på plats i respektive kommun.
Intervju med besiktningspersonal genomfördes på två olika sätt: via telefonsamtal, samt
mailutskick av intervjufrågor. Mailutskicket till en respondent gjordes på grund av svårigheter
att finna intervjutid som passade båda parter. Beslutet togs att det är bättre att höra två
respondenters åsikter än endast en, även om detta betyder att den ena respondenten har
möjligheten att förbereda sina svar innan de återlämnades.
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2.3.2 Respondenter
Sammanlagt deltog 12 respondenter i denna intervjustudie.
5 anläggningsskötare/driftpersonal, 5 brandingenjörer/brandinspektörer hos respektive
kommuns räddningstjänst och slutligen 2 besiktningsmän.
Respondenterna vid sjukhusen utgjordes av anläggningsskötare eller driftpersonal med insikt i
systemen och dess historik. Dessa respondenter valdes då de ansågs vara mest lämpade att svara
på frågor om brandlarmsystemen eftersom de arbetar närmst systemen och därför antogs ha
bäst kunskap och uppfattning om det dagliga arbetet.
Respondenter hos räddningstjänster utgjordes av brandingenjörer och brandinspektörer i
respektive kommun. Räddningstjänsten är den myndighet som utför tillsyn på sjukhusen och
personalen som har detta som arbetsuppgift ansågs då vara mest lämpad att svara på frågor om
räddningstjänstens åsikter och tankar kring brandlarmen.
Även besiktningspersonal från anlitad besiktningsfirma intervjuades, för att få höra den
besiktigande opartiska aktörens åsikter angående underhåll, utförande och dylikt.
2.3.3 Genomförande av intervjuer
En inledande kontakt med sjukhusens personal gjordes med hjälp av Helena Klasson vid Luleå
tekniska universitet, även verksam som brandingenjör på Region Norrbotten. Detta gjordes via
ett mailutskick där arbetet beskrevs kortfattat, bifogat i Bilaga A. Mailutskicket riktades till
ansvarig personal på respektive sjukhus. Efter medgivande till att delta i intervjustudien eller
hänvisning till bättre lämpad personal togs kontakt via telefonsamtal. Kontaktuppgifter
tillhandahölls av brandingenjör på Region Norrbotten samt via Region Norrbottens
telefonväxel. Vid telefonkontakt sammanfattades och kompletterades informationsbrevet då
detta i varje enskilt fall inte nått respondenten. Kompletteringen bestod av ytterligare
information såsom respondenternas anonymitet och vidare förklaring om arbetets syfte och
omfattning.
Respektive räddningstjänst kontaktades via telefonsamtal där information om arbetets syfte och
omfattning beskrevs för att bli hänvisad och komma i kontakt med lämplig person för
intervjustudien.
Samtliga intervjuer med personal på sjukhusen och räddningstjänster utfördes på
respondenternas arbetsplatser. Intervju med besiktningsmän utfördes via telefon och även via
mailutskick. Enstaka frågor kompletterades med följdfrågor då respondenterna nämnde
intressanta detaljer som ansågs relevanta att följa upp ytterligare. Under intervjuerna togs
anteckningar som efter intervjun sammanställdes ytterligare då svaren fortfarande låg färskt i
minnet för att undvika förvrängningar eller bortfall av svar. Intervjuer med anläggningsskötare
och driftpersonal på sjukhusen och besiktningsmän varade mellan 30 till 60 minuter. Intervjuer
med representanter från räddningstjänst varade något kortare, ca 30 till 45 minuter, då det inte
ställdes lika många frågor till räddningstjänsten som personal på sjukhusen.
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2.3.4 Bearbetning av intervju
För bearbetning och behandling av material från kvalitativa intervjuer finns det inte lika många
regler eller förhållningssätt som vid kvantitativa intervjuer, metodval är här ganska fritt. Vid
analysering av material vid kvalitativa intervjuer handlar det om att finna olika slags mönster
och lyfta ut det mest betydande i intervjuerna samt förstå vad som faktiskt sagts eller tolka den
underliggande meningen med det som sagts (Trost, 2010).
2.3.5 Presentation av intervju
Presentationen av resultatet från intervjustudien redovisas i kapitel 4, Resultat. Beslutet togs att
redovisa resultatet kommun för kommun genom att sammanväva svaren från de olika
intervjufrågorna till en sammanhängande berättelse under lämpliga underrubriker med
tillhörande framtagen statistik. Detta beslut grundar sig i att det blir mest överskådligt att
separera intervjuresultatet för respektive sjukhus då intervjuresultat redovisas från två olika
parter i varje enskild kommun.
Intervjuresultat från besiktningsmän presenteras i ett separat kapitel efter de olika kommunerna
eftersom dessa intervjuer hade generella frågor som inte riktades mot något enskilt sjukhus.
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3 Teori
I följande kapitel presenteras den teori som legat till grund för rapporten. Teorin har inhämtats
under arbetets förstudie.

3.1 Brandlarmanläggningen
En brandlarmanläggning är ett system som finns till för att upptäcka bränder i ett tidigt skede
och vidta nödvändiga åtgärder för att kunna hantera branden och minska dess konsekvenser.
En korrekt utförd brandlarmanläggning som samverkar med fastighetens övriga brandskydd
bidrar både till att rädda liv och minska egendomsskador. (Brandskyddsföreningen, 2017)
Anläggningen initierar åtgärder som att aktivera olika förprogrammerade styrningar eller skicka
vidare informationen till personal som kan göra lämpliga insatser mot branden. I många fall är
en mängd automatiska styrningar kopplade till anläggningen för att förbättra byggnadens
brandskydd, som exempelvis att utrymningslarmet skall ljuda, branddörrar stängas, hissar skall
gå till ett visst läge och rulltrappor stannar. (Brandskyddsföreningen, 2017)
Brandlarmanläggningar kan vara utformade på många olika sätt och ibland bestå av flera system
som skall fungera tillsammans. Nyyssönen, Rajakko, & Keski-Rahkonen förtydligar
brandlarmanläggningars utformning och funktion i sin rapport, On the reliability of fire
detection and alarm systems: Exploration and analysis of data from nuclear and non-nuclear
installations, genom en liknelse med en pump. De förklarar att en pump fungerar genom att den
har en specifik punkt där material, t.ex. vatten, tas in och en där det pumpas ut. Om pumpen
inte kan flytta vattnet från punkt A till punkt B så fungerar den inte. En brandlarmanläggning
har en ände där information kommer in, detektor eller liknande, och i andra änden en åtgärd
som svar på den inkommande signalen, exempelvis ett aktiverat utrymningslarm.
De beskriver en brandlarmanläggning som en pump med flera intagspunkter med resonemanget
att om en detektor inte reagerar så finns det ofta en annan närliggande detektor som kan reagera
och larma i dennes ställe, enligt Figur 1 nedan. Därmed fallerar inte hela systemet om en
detektor brister. Det kan ta längre tid för systemet att larma och konsekvenserna kan bli större,
men systemet fungerar fortfarande i sin helhet. (Nyyssönen, Rajakko, & Keski-Rahkonen,
2005)

Figur 1 - Principiell bild av en pump och en brandlarmanläggning
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De ingående komponenterna och kommunikationsvägarna i en generell brandlarmanläggning
visas i Figur 2 nedan. Pilarna i bilden visar informationsutbytet mellan komponenterna i
systemet.

Figur 2 - Principiell uppbyggnad av anläggning för brandlarm (Brandskyddsföreningen, 2017).

Den punktstreckade linjen i Figur 2 visar de funktioner som ingår i anläggningen för
automatiska brandlarm (Brandskyddsföreningen, u.d.). Komponenter utanför den
punktstreckade linjen är sådana komponenter systemet kan kompletteras med för att få
ytterligare funktioner och användningsområden.
I Figur 2 ovan visas att informationsutbytet från samtliga komponenter inom den
punktstreckade linjen sker till och från centralutrustningen. Centralutrustningen agerar
samordnare mellan de olika komponenterna och kan ses som kärnan, eller hjärnan, i det
automatiska brandlarmsystemet. Den tar emot information från detektorer och larmknappar
som finns i systemet för att detektera och reagera på en brands många kännetecken. Den skickar
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sedan ut signaler till andra komponenter så som larmdon, SOS och förprogrammerade
styrningar så att lämpliga åtgärder kan vidtas. (Hjort, 2005)
Detektorerna delas huvudsakligen in i fyra olika grupper, flam-, gas-, värme- och rökdetektorer
enligt kapitel 3.1.2 nedan.
Larmknappar används som en manuell aktivering av brandlarmet då någon upptäckt att en
brand utbrutit (Holmstedt & Nilsson, 2008).
3.1.1 Typer av anläggningar
Det finns en del olika typer av brandlarmanläggningar som skiljer sig i funktion och
utformning. Två för studien relevanta system presenteras och beskrivs nedan.
3.1.1.1 Konventionella system
Ett konventionellt brandlarmsystem är utformat så att varje sektion har en egen ledning som
löper från centralutrustningen. I slutet av ledningen finns ett ändmotstånd som gör att ledningen
får en konstant signal. En förändring av signalen uppstår då en detektor ger larm och därmed
fås en brandsignal i centralutrustningen. Vid brott eller kortslutning i ledningen fås istället en
felsignal. (Hjort, 2005)
Hjort (2005) förklarar även att då en detektor i detta system indikerar någon form av larm visas
detta i centralutrustningen och det går då att lokalisera vilken sektion larmet kommer från.
Vidare förklaras att samma indikering syns i centralutrustningen oavsett vilken detektor larmet
kommer ifrån i samma sektion. Det syns inte antalet detektorer som larmat och inte i vilken
ordning de larmat i det fall att flera detektorer larmat. Detta beskrivs som en nackdel då det är
svårare att snabbt lokalisera exakt vart branden utbrutit. När den larmande sektionen har
lokaliserats i orienteringsritningar kan en specifik larmande detektor identifieras genom att en
inbyggd röd lampa i detektorn blinkar eller lyser.
En del konventionella system kan kompletteras med en skrivare som skriver ut larmen i den
ordning de kommer in till centralutrustningen för att på så vis snabbt kunna identifiera vart en
brand utbrutit. Nackdelar med denna typ av system är att man vid bortkoppling inte kan koppla
bort enskilda detektorer, utan då måste hela sektionen kopplas bort vid exempelvis renovering
av lokaler. (Hjort, 2005)
3.1.1.2 Adresserbara system
Hjort (2005) inleder med att förklara att sektioneringen i adresserbara system skiljer sig från de
i ett konventionellt system genom att varje detektor i sig utgör en sektion, larmadress, i
systemet. Han beskriver att det utgår en slinga från centralutrustningen som alla detektorer
ansluts till. Varje enskild detektor har en ”adress” i systemet som gör att då en detektor aktiveras
indikeras det på centralenheten vilken specifik detektor som aktiverats. Systemet kan
fortfarande delas in i sektioner och får då utformas med större sektioner än ett konventionellt
system.
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Centralutrustningen i ett adresserbart system är försett med ett händelseminne som registrerar
och sparar vilken ordning olika larm och signaler har inkommit. Dessa kan sedan skrivas ut
eller gås igenom direkt via en display i centralutrustningen. Ett adresserbart system kräver en
display för att kunna presentera all information som kommit in. Centraler som visar all
information via display ska alltid vara kompletterad med antingen inbyggd eller separat
brandförsvarstablå. En brandförsvarstablå är en panel som används av räddningstjänsten för att
underlätta hanteringen av brandlarmcentralen. (Hjort, 2005)
3.1.2 Detektorer
För att ett tekniskt system ska kunna detektera en brand så krävs det att man har detektorer med
rätt egenskaper för att upptäcka någon eller några av en brands kännetecken. Dessutom är det
viktigt att detektorn har möjlighet att upptäcka dessa signaler när en brand uppstått samt att man
valt rätt typ av detektor med hänseende till omgivningen för att minimera risken för onödiga
larm. (Holmstedt & Nilsson, 2008)
Vidare listar Holmstedt & Nilsson (2008) några av de vanligaste typerna av detektorer som
finns att tillgå.
•
•
•
•

Flamdetektorer
Gasdetektorer
Rökdetektorer
Värmedetektorer

Dessa detektorer kan delas in i tre detektorkategorier, punkt-, linje- och volymdetektorer. Som
namnen antyder sker detektering med punktdetektorer i specifika punkter i det aktuella
utrymmet, för linjedetektorer sker detekteringen längs en linje genom utrymmet och
volymdetektorer övervakar en volym, exempelvis del av ett rum. Det finns även så kallade
”samplande system” som fungerar på så vis att de suger ut luft från den bevakade platsen och
låter den gå genom en detektor. (Holmstedt & Nilsson, 2008)
De olika typerna av detektorer visas i Figur 3 nedan.

Figur 3-Illustrering av punkt-, linje- och volymdetektor samt samplade system (Holmstedt & Nilsson, 2008).
Detektorer är här illustrerade som gråa lådor.

11

Teori
3.1.2.1 Flamdetektorer
Flamdetektorer är sådana detektorer som reagerar på en uppkommen flamma. Detektering sker
via detektorer som reagerar på infrarött (IR), ultraviolett (UV) samt en kombination av infrarött
och ultraviolett ljus/strålning (Brandskyddsföreningen, u.d.).
Detektorerna har en lins som fokuserar den inkommande strålningen på en fotodetektor som,
beroende på vilken typ av detektor man vill ha, är känslig för strålning med olika våglängder.
Både IR- och UV-detektorn detekterar väldigt snabbt, under speciella förhållanden 30
respektive 10 millisekunder efter avgiven strålning i rätt våglängd. För båda typerna av
detektorer gäller att de kan detektera en brand på ganska långa avstånd. (Holmstedt & Nilsson,
2008)
IR-detektorn beskrivs som en detektor som reagerar på intensitetsökning för ljus i ett smalt
våglängdsområde nära 4,3 mikrometer (µm). Koldioxid sänder vid en brand mycket strålning i
just detta våglängdsområde. Detta gör att detektorn inte kan upptäcka bränder där bränslet är
metaller, ammoniak, väte eller svavel då det inte bildas någon koldioxid när de förbränns.
(Holmstedt & Nilsson, 2008)
UV-detektorn kan upptäcka bränder i de flesta material. På grund av dess förmåga att uppfatta
fria radikalers våglängdsområde blir detektorn mycket känslig för svetsning, gnistor,
blixtnedslag med mera då det bildas strålande fria radikaler vid dessa händelser. Detta förklaras
av författarna vara en grund för potentiella falsklarm och en UV-detektor kan vid oaktsamhet
detektera svetsning på ett avstånd upp till 3 km. (Holmstedt & Nilsson, 2008)
3.1.2.2 Gasdetektorer
Gasdetektorns primära användningsområde är att upptäcka höga koncentrationer av brännbara
gaser innan kritiska nivåer med risk för brand eller explosion inträffar. Det finns gasdetektorer
som detekterar exempelvis koloxid (CO) eller kolväten (HC). För detta krävs att detektorn kan
uppfatta väldigt låga koncentrationer, mellan 10 och 100 miljondelar (parts per million - ppm).
(Holmstedt & Nilsson, 2008)
3.1.2.3 Rökdetektorer
Rökdetektorn är enligt Holmstedt & Nilsson (2008) den vanligaste och mest använda typen av
detektor då de kan användas i de flesta situationer. De reagerar på partiklar i luften vilket gör
att de inte är lämpliga att använda i utrymmen där det förekommer mycket damm och smuts i
luften.
Rökdetektorn förekommer i olika utföranden. Holmstedt & Nilsson (2008) listar och beskriver
tre olika typer; joniserande rökdetektor, optisk ljusspridningsdetektor och optisk
linjerökdetektor.
Den joniserande rökdetektorn beskrivs kortfattat av författarna som så att luftens molekyler
joniseras i detektorn och en svag ström går då i detektorn. När brandgaser rör sig genom
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detektorn fastnar de joniserade beståndsdelarna, elektroner och joner, på brandgaserna och en
minskning av strömmen uppstår. När strömmen går under en förutbestämd nivå aktiverar
detektorn.
De två optiska rökdetektorerna, ljusspridningsdetektorn och linjerökdetektorn, är lika i sin
detektering med skillnaden att ljusspridningsdetektorn mäter ökningen av infallande
ljusintensitet medan linjerökdetektorn mäter bortfall av inkommande ljusintensitet. Detta
genom att ljussändare och ljusmottagare är placerade olika i förhållande till varandra, i vinkel
för ljusspridningsdetektorn och i en rak linje för linjerökdetektorn. (Holmstedt & Nilsson, 2008)
3.1.2.4 Värmedetektorer
Värmedetektorn beskrivs i kompendiet av Holmstedt & Nilsson (2008) vara den äldsta av de
detektorer som används idag och reagerar, som namnet antyder, på värme. Denna typ av
detektor kan delas in i två olika grupper, maximalvärmedetektorer samt
differentialvärmedetektorer. Författarna beskriver att maximalvärmedetektorn består av ett
känselelement i form av exempelvis ett smältbläck. Aktiveringstemperaturen för denna typ av
detektor ska ligga mellan 20 till 35 °C över den högsta normala rumstemperaturen
(Brandskyddsföreningen, 2017).
När en viss temperaturskillnad uppnås i differentialvärmedetektorn aktiveras den. Denna
temperaturskillnad registreras över tid och är vanligtvis mellan 3 och 10 °C per minut.
(Holmstedt & Nilsson, 2008)
Vidare anser Holmstedt & Nilsson (2008) att den bästa varianten av värmedetektor är en
kombination av maximal- och differentialvärmedetektor då de förklarar att den kommer
aktiveras tidigt vid både snabba och långsamma temperaturutvecklingar. De förklarar också att
i jämförelse med övriga typer av detektorer uppmärksammar värmedetektorn i många fall en
brand sist, men andelen falsklarm från dem är samtidigt väldigt låg då de enbart reagerar på
värme. Särskilt fördelaktiga scenarion för en värmedetektor är enligt författarna inomhus där
det förekommer många störkällor som exempelvis damm eller cigarettrök samt inomhus där
det finns material eller ämnen som brinner med hög värmeutveckling utan att producera mycket
sot som exempelvis metanol.
3.1.3 Tillförlitlighet och felfrekvens
Kenneth W. Dungan, tidigare ordförande i SFPE, skrev 2007 i The Society of Fire Protection
Engineers (SFPE) branschtidning, Fire protection engineering en artikel om tillförlitlighet för
brandlarmsystem (Dungan, 2007). Han skriver att brandlarmsystem är tillförlitliga, men ställer
samtidigt frågan vad det egentligen betyder. Vid händelser för vad systemet är designat för
menar han att det med hög sannolikhet kommer fungera som avsett. Vidare förklarar Dungan
att det sällan är nödvändigt att kvantifiera denna höga sannolikhet och att det överlag är en hög
tillit till att en brandlarmanläggning med ingående komponenter är designad, framtagen,
installerad och underhållen på ett korrekt sätt av kompetenta personer.
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Dungan (2007) beskriver tillförlitlighet som en produkts eller ett systems förmåga att fungera
vid givna omständigheter under en viss tid eller ett visst antal gånger. Systemens
prestiatonsförmåga skulle kunna bestämmas genom felande vid en faktisk fara, vilket enligt
Dungan skulle ta bort falsklarm vid bedömningen av tillförlitlighet. Han beskriver dock att
reaktioner och handlingar av de som berörs av larmet måste tas hänsyn till och att onödiga larm
kan påverka deras handlande vid ett faktiskt larm.
Produkter och systems felintensitet beskrivs generellt av en så kallad ”Bathtub curve” enligt
Figur 4 nedan. Denna kurva beskriver att felintensiteten är som högst när produkten eller
systemet först tags i bruk. Det är först då defekter och problem i systemet uppdagas, även
kallade ”barnsjukdomar”. När dessa åtgärdats följer en lugnare och mer stabil period i systemets
funktion. När produkten eller systemet sedan åldras och slits ökar felfrekvensen något vilket
slutligen ger kurvan formen av ett badkar. (Dungan, 2007)

Figur 4 - Bathtub curve (Wikipedia 2018)

Vidare förklarar Dungan (2007) att även bra system kan råka ut för problem. Händelser som
blixtnedslag kan skada elektriska komponenter i ett system. Han nämner även att problem kan
uppstå vid uppdateringar och kompletteringar av befintliga system, som ofta krävs då
brandlarmsystem många gånger installeras i dynamiska verksamheter som ständigt ändras och
byggs om. Dessutom förklarar Dungan att tillverkare av systemen ständigt utvecklar sina
komponenter med mindre förändringar och vill göra dessa kompatibla med äldre anläggningar
vilket kan leda till problem som uppdagas en tid efter installation. Utöver detta förklaras att
programmering av systemen inte alltid fungerar som avsett då teknikens gränser utmanas.
Slutligen benämner Dungan kvantifiering av tillförlitligheten. Han menar att det inte är orimligt
att anta en tillförlitlighet större än 99,9% med komponenternas utformning och de omfattande
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kontrollerna som regelbundet utförs i åtanke. Han förklarar att denna tillförlitlighet snarare
anses begränsas av sannolikheten för de mänskliga åtgärderna av felande komponenter än
felfrekvensen hos komponenterna i sig.
3.1.4 Onödiga larm
Onödiga larm beskrivs, av Jens Hjort i handboken ”Automatiskt brandlarm” som han givit ut
tillsammans med Brandskyddsföreningen (Hjort, 2005), som ”larm utan brandtillbud”. De
kallas även ”falsklarm”, ”oönskade larm”, ”obefogade larm” och ”fellarm” för att nämna några
ytterligare termer. Han skriver att ungefär 97% av alla automatlarm från automatiska
brandlarmanläggningar är onödiga larm och att de vanligaste orsakerna är matlagning,
hantverkare och ånga. Vidare förklarar han att denna höga siffra medför en del problem och
listar dessa som:
•

Det minskar respekten för brandlarm och tilltron till verkliga larm.

•

Räddningstjänsterna ägnar tid och kostnader åt något som inte är
räddningstjänst

•

De utsätter människor för fara i samband med utryckningar

•

Räddningstjänst som har ryckt ut på onödigt larm är mindre
tillgänglig för riktiga larm

•

Det kostar pengar och orsakar produktionsbortfall för den som
drabbas av onödiga larm. (Hjort, 2005)

Hjort (2005) berättar även att flera räddningstjänster tagit itu med detta problem på olika sätt
och försökt minska andelen onödiga larm. Detta bland annat genom att ta ut en avgift för att
återställa larmet och även diskuterat värdet av att åka med blåljus vid automatlarm från en
automatisk brandlarmanläggning.
En del räddningstjänster rycker alltid ut med blåljus men har en successivt ökande avgift ju fler
onödiga larm som kommer in från en och samma verksamhet. Andra kopplar ur
larmöverföringen om de onödiga larmen blir för många. Det förekommer ofta någon typ av
kvalitetskrav för att brandlarmanläggningen ska få kopplas till räddningstjänsten, vanligast är
att anläggningen årligen skall revisionsbesiktigas. (Hjort, 2005)
Många svenska räddningstjänster bekräftar Hjorts (2005) resonemang att falsklarmen från
automatiska brandlarmanläggningar är många och tar upp mycket tid i verksamheten. På en del
platser i landet visar statistiken att andelen faktiska brandtillbud som kommer från automatlarm
är så låg som under 5% och att man valt att inte göra utryckningar med blåljus på vissa objekt
då det troligen är falsklarm (Abalo Aguilar, 2018).
Euralarm, europeiska elektronik- brand- och säkerhetsbranschorganisationen, gav under 2018
ut en rapport angående statistik från brandlarmanläggningar i utvalda länder i Europa, False
Alarms of Fire Detection and Fire Alarm Systems in selected European Countries, där Sverige
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var en av länderna. En del av undersökningen bestod av att undersöka terminologin som
används för att registrera onödiga larm. De kom fram till att det inom Sveriges räddningstjänster
finns 25 olika kategorier för registrering av onödiga larm. Den statistik som togs fram för
Sverige visade att 90–95% av larmen från brandlarmanläggningar var onödiga larm. Data som
användes för framtagning av denna statistik tillhandahölls då av MSB samt lokal statistik från
räddningstjänsten i Göteborg. (Festag, False Alarms of Fire Detection and Fire Alarm Systems
in selected European Countries, 2018)
Dr. Sebastian Festag gav 2015 ut en artikel om falsklarm från brandlarmanläggningar i
Tyskland (Festag, 2015), som låg till grund för den vidare undersökning som sedan gjordes i
Sverige (Festag, 2018). Statistik som Festag (2015) presenterade från Tyskland visas nedan i
Figur 5.

Figur 5 - Larmstatistik från räddningstjänst i Tyskland (Festag, 2015, Fig 5).

Figuren visar antalet falsklarm från studerade brandlarmanläggningar samt deras totala
larmantal. Detta beräknas i rapporten till ett genomsnitt på 95,52% falsklarm över de
undersökta åren 2002 till 2010. (Festag, 2015).
I en rapport från Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB), utreder Elin Kågebro (2007) om det finns ett mer effektivt sätt för räddningstjänsten att
hantera automatlarm från brandlarmanläggningar än att göra en fullskalig utryckning varje
larm, med hänvisning till det stora antalet falsklarm.
Slutsatsen i det hela blir enligt Kågebro att automatlarm fortsättningsvis skall behandlas på
samma vis som idag, nämligen som att en brand utbrutit. Detta då det inte är lönsamt för någon
involverad part att räddningstjänsten kommer fram till objektet senare än om man behandlat
larmet som en bekräftad brand och att åtgärder mot branden hade kunnat vidtas tidigare i ett
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tidskritiskt läge. Att räddningstjänsten kommer fram till objektet senare kan exempelvis bero
på att beslut tas att inte skicka ut hela brandstyrkan innan det bekräftats att en brand utbrutit,
eller om räddningstjänsten förutsätter att det rör sig om ännu ett falsklarm och därför inte tar
sig fram till platsen lika skyndsamt som om de från början behandlat larmet som en faktisk
brand.
Detta motiveras med, ” […] kostnaden av att komma senare till objektet i de fall det verkligen
brinner är så pass stor att endast en marginell försening krävs för att förändringen ska bli
olönsam.” (Kågebro, 2007).

3.2 Regelverk
I följande kapitel redovisas regelverk där användning och utformning av brandlarmsystem
redogörs.
3.2.1 Boverkets byggregler
I ”Brandskydd i Boverkets Byggregler” (BBR) (Boverket, 2018a) finner man de byggregler
som skall uppfyllas för att en byggnad skall få tas i bruk och inhysa tilltänkt verksamhet. I kap
5:2511 om automatiskt brandlarm finner man att:
Automatiskt brandlarm ska installeras när detta är en förutsättning för
brandskyddets utformning. Systemet ska utformas med sådana egenskaper att
det, med hög tillförlitlighet, har förmåga att detektera brand och att ge signal
till de funktioner som är beroende av larmet. Systemet ska utformas med
tillräcklig täckningsgrad och ska aktivera tillräckligt snabbt för att
säkerställa avsedd funktion. [---]. (Boverket, 2018a).
I det tillhörande allmänna rådet kan man vidare läsa att tillförlitligheten och förmågan hos
automatiskt brandlarm kan verifieras enligt avsnitt 6–7 och 15–16 i Brandskyddsföreningens
skrift ”Regler för brandlarmanläggning, SBF 110:8”.
I BBR finns krav på automatiskt brandlarm i verksamhetsklasserna 2C, 3B, 4 samt 5A-D.
Verksamheter som omfattas av dessa klasser är bland annat samlingslokaler,
gemensamhetsboenden, vårdmiljöer och alternativboenden, dvs sjukhus, äldreboende, förskola
med flera. Denna kravställning finns för att säkerställa att utrymning av verksamheten kan ske
på ett säkert sätt. Följande beskrivningar av verksamhetsklasser har hämtats från ”Brandskydd
i boverkets byggregler” (Boverket, 2018a):
•
•
•

2C – Samlingslokal som är avsedd för fler än 150 personer och där alkohol serveras i
mer än begränsad omfattning
3B – Gemensamhetsboende. Ex. Hem för vård och boende (HVB).
4 – Utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom,
som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara
vakna.
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•

5A-D – Utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga,
förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.
o A – Förskola eller dagverksamhet
o B – Behovsprövade särskilda boenden för personer med ex. fysisk eller psykisk
sjukdom, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning…
o C – Lokaler för hälsa och sjukvård. Ex. Sjukhus.
o D – Lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta. Ex. häkten, fängelser,
verksamheter där personer kan vara frihetsberövade enligt smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård…

Sjukhus omfattas av verksamhetsklass 5C, och i viss mån även 5D, och skall därför enligt
lagstiftningen förses med automatiskt brandlarm.
3.2.2 SBF 110 – Regler för brandlarmanläggning
I SBF 110 (Brandskyddsföreningen, 2017) finns anvisningar för hur ett brandlarmsystem skall
utformas, när olika komponenter skall besiktigas och vilka som är berättigade att utföra dessa
typer av besiktningar och underhåll. Det är anläggningsskötaren som ansvarar för att en
regelbunden kontroll av systemets väsentliga funktioner utförs.
På Boverkets webbplats (Boverket, 2018b) står det skrivet att det ställs krav på byggnadsregler
när det uppförs, ändras och ändras användning av byggnadsverk. Regler utöver detta beskrivs
som retroaktiva och benämns på webbplatsen. Retroaktiva regler eller krav för tekniska
installationer benämns ej och tekniska installationer skall därför kontrolleras efter de regler som
gällde då de projekterades och driftsattes.
Den mest frekvent förekommande besiktningen eller kontrollen sker på månadsbasis via en
månadskontroll. Vid denna månadskontroll står det skrivet att följande kontroller och
provningar skall utföras:
a) Kontroll av att åtkomsten till centralutrustning, brandförsvarstablå eller
larmlagringstablåer inte begränsas av några hinder.
b) Kontroll av att ingen funktion i centralutrustningen är frånkopplad.
Månadskontroll ska noteras i kontrolljournal. Avvikelser från normalläget
undersöks och åtgärdas snarast.
Utöver månadskontrollen skall även ett kvartalsprov utföras en gång i kvartalet, var tredje
månad. I kvartalsprovet skall följande kontroller och provningar ingå:
a) Vid larmprov av detektorer i anläggningar med sektionsindelning utan
kompletterande larmadresser ska minst en detektor provas i 10 procent av
sektionerna. På ett år ska samtliga sektioner vara provade.
b) Vid larmprov av detektorer i anläggningar med sektionsindelning och
kompletterande larmadresser ska minst 2 procent av detektorerna provas.
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Provningen ska spridas över anläggningen och året, så att olika detektorer
provas.
c) Funktionsprov för inkopplade larmdon och styrningar inom de sektioner
som larmprovas (enligt ovan). På ett år ska samtliga larmdonsområden och
styrområden vara provade.
d) Funktionsprov av larm- och felsignalöverföring till larmcentralen (i
förekommande fall).
e) Provning av centralutrustningens och brandförsvarstablåns indikeringar
och funktioner enligt skötselanvisning.
f) Provning av indikeringar och funktioner på eventuella tablåer
(brandförsvarstablå, larmlagringstablå) enligt skötselanvisning.
g) Kontroll av batterier och strömförsörjning.
Kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner,
detektorer med mera som provats. Avvikelser från normalläget undersöks
och åtgärdas snarast.
I SBF 110 står det även skrivet att brandlarmanläggningen skall revisionsbesiktigas
regelbundet. En revisionsbesiktning skall ske minst en gång per kalenderår och högst med 15
månaders mellanrum och minst omfatta de anvisningar som ges i SBF 141 - Anvisningar för
besiktningsman för brandskyddsanläggningar. (Brandskyddsföreningen, 2017).
En revisionsbesiktning innebär att det kontrolleras om anläggningen fungerar som det är avsett
och att den har anpassats efter eventuella förändringar i byggnaden (SF Brandskyddskontroll,
u.d.). Vid revisionsbesiktning utförs en genomgång och provning av anläggningens samtliga
delar.
Brister som uppmärksammas vid revisionsbesiktningen graderas från ”A” till ”C” och
dokumenteras i ett besiktningsprotokoll. ”A-brister” är de mest allvarliga och ”C” är de minst
allvarliga. Innebörden samt åtgärder av de olika bristerna beskrivs i besiktningsprotokollen
enligt Tabell 1.
Tabell 1 - Kategorisering och beskrivning av bristklasser för revisionsbesiktningar.
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3.2.3 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverket beskriver i föreskriften AFS 2009:2 (Arbetsmiljöverket, 2003) de krav som
finns för arbetsplatsers utformning och dess underhåll. Däri står skrivet att arbetsplatser ska
förses med detektorer och larmanordningar i det fall att brand eller liknande innebär risk för
”olycksfall eller akut ohälsa”.
Vidare ställer Arbetsmiljöverket även krav på underhåll och kontroll. I 114§ 2a stycket står det
skrivet att ”Underhållet ska vara sådant att byggnadens eller anläggningens hållfasthet inte
nedsätts. Tekniska anordningar och installationer ska underhållas så att de fungerar som avsett
med bibehållen säkerhet.” (Arbetsmiljöverket, 2003).
3.2.4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ står det skrivet att:
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 (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2003).
Brandskyddsföreningen (2017) förklarar att denna lag gäller för alla byggnader men också att
kraven på vilka specifika åtgärder som skall vidtas är olika för varje enskilt fall. De förklarar
vidare att för en del verksamheter, som exempelvis byggnader för vård och omsorg, finns det
extra krav för att redogöra och kontrollera brandskyddet. De går sedan vidare med att förklara
att det i lagtexten i LSO inte finns några direkta krav på brandtekniska installationer, men när
en skriftlig redovisning erfordras av kommunen skall det i denna redovisning framgå vilken typ
av installationer som finns. Detta återfinns i första och tredje stycket, 2 kap. 3§ i LSO:
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. […] Redogörelsen
skall lämnas in till kommunen (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2003).

3.3 Sjukhus
I detta avsnitt följer en kort beskrivning om de 5 sjukhusen och dess kapacitet. Även sjukhusens
geografiska placering och räddningstjänstens utformning i kommunen beskrivs.
3.3.1 Gällivare
Gällivare sjukhus öppnade i oktober 1973 och är ett så kallat förstärkt länsdelssjukhus för
malmfälten med 100 vårdplatser och cirka 700 anställda. I sjukhusets upptagningsområde ingår
Gällivare, delar av Kiruna kommun, Jokkmokk och Pajala kommun (Region Norrbotten, 2014
a). Sjukhuset är beläget i utkanten av Gällivare tätort ca 700 meters bilväg från Gällivare
Räddningstjänst.
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Länsdelssjukhus betyder att det är mindre än ett länssjukhus och har därför inte alltid alla typer
av specialistmottagningar som länssjukhusen erbjuder. Att sjukhuset är ett förstärkt
länsdelssjukhus betyder då att det finns ett utökat antal specialistmottagningar men ändå inte i
samma omfattning som ett länssjukhus (Kliniska Studier Sverige, 2018).
Gällivare räddningstjänst är en heltidsstation och det finns även 4 räddningsvärn i kommunen.
LKAB har en industribrandkår som även finns att tillgå vid räddningsinsatser (personlig
kommunikation, 21 november 2018).
Sjukhuset har även en personalbostad som nyttjas av sjukhuspersonalen. Denna byggnad
detekteras av samma brandlarmanläggning som övriga sjukhuset. (personlig kommunikation
med driftpersonal på Gällivare sjukhus, 21 november 2018)
3.3.2 Kalix
Kalix sjukhus är ett länsdelssjukhus. I sjukhusets upptagningsområde ingår Kalix, Haparanda,
Överkalix och Övertorneå kommun. Sjukhuset har 60 vårdplatser och 400 anställda och är
beläget centralt i Kalix tätort, 3 km bilväg från Kalix Räddningstjänst (Region Norrbotten, 2014
b). Räddningstjänsten är en heltidsstation och det finns även en deltidsstation i Töre.
Den äldsta delen av sjukhuset uppfördes på 1950-talet och sjukhuset fick sedan en omfattande
utbyggnad på mitten av 1970-talet. Det finns även en gammal elevhemsbyggnad som idag
nyttjas av sjukhusets distanspersonal. Denna byggnad är försedd med detektorer tillhörande
samma brandlarmanläggning som övriga sjukhuset. Det beslutades 2017 att
patientkallelsesystemet i Kalix och Piteå Älvdal sjukhus ska omarbetas för att få en så kallad
”Tyst vårdmiljö”. Detta betyder bland annat att larm från patienter inte skall vara akustiska,
utan istället notifiera personal via handdatorer eller telefoner. (personlig kommunikation med
driftpersonal på Kalix sjukhus, 19 november 2018)
3.3.3 Kiruna
Kiruna sjukhus är ett länsdelssjukhus och Sveriges nordligaste sjukhus med upptagningsområde
Kiruna kommun. Sjukhuset byggdes på 1960-talet och har 45 vårdplatser och cirka 500
anställda (Region Norrbotten, 2016). Det är centralt beläget i Kiruna tätort med 1,7 km bilväg
från Kiruna Räddningstjänst.
Räddningstjänsten i kommunen har en heltidsstation bemannad med en insatsledare och 4
brandmän. Därutöver finns även deltidsstationer i Vittangi och Svappavaara. LKAB i Kiruna
finns också med i larmplanen och skickas även de ut på larm i kommunen vid behov enligt
Kiruna räddningstjänst (personlig kommunikation, 21 november 2018).
I sjukhusbyggnaderna finns även ett äldreboende som är försett med detektorer kopplade till
samma brandlarmanläggning som det övriga sjukhuset. (personlig kommunikation med
driftpersonal på Kiruna sjukhus, 21 november 2018)
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3.3.4 Piteå
Piteå Sjukhus är ett länsdelssjukhus med 113 vårdplatser och 900 anställda (Region Norrbotten,
2017). Sjukhuset är beläget i utkanten av Piteå tätort med 2 km bilväg från Piteå
Räddningstjänst. Räddningstjänsten i Piteå är en heltidsstation med primärt en insatsledare och
5 brandmän. Under veckodagarna finns det även ytterligare ett skiftlag i beredskap som utför
underhåll och även utbildningar i kommunen. Dessa uppgifter enligt personlig kontakt med
räddningstjänsten (personlig kommunikation med driftchef på Piteå sjukhus, 23 november
2018).
Sjukhusets äldsta byggnad är uppfört under början av 1900-talet och sjukhuset har sedan
successivt byggts ut genom åren. Tillbyggnader har skett under 60-, 70-, 80- och 90-talet där
de nyaste delarna uppfördes 1993 (personlig kommunikation med driftchef på Piteå sjukhus,
23 november 2018).
3.3.5 Sunderby
Sunderby sjukhus invigdes 1999 och är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård.
Sjukhuset är ett länssjukhus med omfattande specialistfunktioner och har Luleå och Boden som
upptagningsområde. Förlossningsavdelningen är den största norr om Uppsala med ca 1900
förlossningar årligen. Sjukhuset har 380 vårdplatser, ca 2500 anställda och huserar dagligen
80–90 operationer samt 650–700 läkarbesök (Region Norrbotten, 2018).
Sunderby sjukhus är beläget nordväst om Luleå stad med närmaste räddningstjänst belägen i
Luleå14,7 km bort, sedan brandstationen i Gammelstad stängdes ned under 2018. En ny
brandstation är planerad att stå färdig 2020 (Nilsson, 2018). Fram till dess är brandstationen i
Luleå alltså närmsta räddningstjänst.
Luleå räddningstjänst har en beredskap på 1+7, alltså en insatsledare och sju brandmän.
Tidigare var det 2+8 med Gammelstad brandstation inräknat. Detta har skett på grund av en
omorganisation i kommunen enligt brandingenjör på Luleå räddningstjänst (personlig
kommunikation med brandingenjör på Luleå räddningstjänst, 26 november 2018).
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits från insamlad information i form av
revisionsbesiktningar, insatsstatistik från MSB samt intervjustudie. Vid intervjuer har
driftpersonal på sjukhusen och representanter från räddningstjänsten i respektive kommun
medverkat. Intervjuer har även genomförts med besiktningspersonal. Intervjusvaren redovisas
kortfattat i Bilaga E1-7.

4.1 Gällivare
Sjukhusets nuvarande brandlarmanläggning blev färdigställd i april/maj 2018. Det installerades
då nya brandlarmcentraler i huvudentrén samt i driftlokalen och nya detektorer på nya
avdelningar. Även tandvårdshuset kopplades då in på sjukhusets brandlarmanläggning.
Resterande detektorer planeras att bytas ut efterhand som sjukhusets lokaler renoveras enligt
uppgift av driftpersonal.
Larmningen inom sjukhuset uppges bestå till största del av akustiskt larm, med undantag för
IVA, intensivvårdsavdelningen, som är försedd med ljussignal. Sammanfattning av samtliga
fem sjukhus anläggningar finns i Bilaga B.
Besiktningsprotokoll
Sammanställning av besiktningsprotokoll från revisionsbesiktningar visas i Tabell 2 nedan. Det
syns att det årligen uppkommer nya brister och att ett antal brister åtgärdas.
Beräkning av antal åtgärdade brister har för samtliga sjukhus gjorts enligt följande exempel för
Gällivare år 2016:
Å"#ä%&'&( *%+,"(% -.&(% /'0(.&(%å%(" 2016 = 7."'0 *%+,"(% 8+& å%,,0-" 2015 −
(7."'0 "<"'0' *%+,"(% 8+& å%,,0-" 2016 − =>"+00/<?.' *%+,"(% -.&(% å% 2016)
1 = 69 − (82 − 14)
Tabell 2 - Statistik från revisionsbesiktningar - Gällivare sjukhus

År
Antal B-brister [st]

2013
56

2014
67

2015
69

2016
82

Varav nya [st]

10

19

11

14

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [st]

-

8

9

1

Åtgärdade brister
14
13
1,4
sedan föregående
besiktning [%]
Revisionsbesiktning utfördes ej 2017 eftersom systemet uppdaterades och byttes ut fram till
april/maj 2018.
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Vid intervjustudien angav driftpersonal att årligen återkommande brister beror på:
• Felaktigt angivna brister. Anläggningen bedöms ibland efter nya regelkrav som inte
gällde då anläggningen uppfördes.
• Åtgärder av olika brister ligger på olika aktörer. Driftpersonal, fastighetsförvaltning
och anläggarfirma.
Räddningstjänsten angav att bedömningen av sjukhusets brandskydd främst sker genom att
bedöma personsäkerheten i byggnaden och inte vilka specifika brister som är åtgärdade eller
ej.
Larmstatistik
Nedan, i Diagram 2, redovisas larmstatistik från Gällivare sjukhus. Den visar att det under de
senaste 10 åren inkommit 117 stycken automatlarm utan brandtillbud från sjukhuset. Antalet
brandtillbud summeras till 2. Detta ger en procentsats på 2% rapporterade brandtillbud. Det
syns även en markant topp på 43 automatlarm utan brandtillbud år 2004.

Larmstatistik Gällivare sjukhus
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Diagram 2 - Larmstatistik Gällivare sjukhus (MSB:s IDA)

Intervjuresultat angående larmstatistiken förklaras av driftpersonalen:
• Falsklarmen orsakas primärt av matlagning i personalbostaden och varma duschar på
psykvårdsavdelning.
• Larmtoppen år 2004 antas bero på ombyggnationer.
• Larmen har alltid kunnat spåras till en faktisk händelse.
• Brand- och felmeddelanden inkommer till driftdator samt jourtelefon vilket har
underlättat exempelvis när detektorer slitits ned av patienter på psykvårdsavdelningen.
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Intervjuresultat från Gällivare räddningstjänst angående larmstatistik:
• Automatlarmen från sjukhuset under de senaste åren härleds till personalbostaden på
sjukhuset. Den är relativt nybyggd och har problem med detektorer vid matlagning i
lägenheterna.
• Larmen är en aning vilseledande då det rör sig om samlade larm från sjukhuset där
bostädernas statistik räknas som sjukhusets statistik.
• För larmtoppen år 2004 ges en möjlig förklaring att LSO trädde i kraft år 2004 och att
en förändrad bedömning om ett larm skulle klassas som räddningstjänst eller ej då kan
ha varit en bidragande faktor. Alltså att larm som innan LSOs inträde inte klassats som
räddningsinsats, men efter LSOs inträde klassats som räddningsinsats till följd av nya
bedömningsgrunder.
Ytterligare information om brandlarmanläggningen som framkom vid intervjustudien
Funktionsmässigt är driftpersonalen nöjd med anläggningen. Sjukhuset har ett BEST-system
för larmning mellan patient och vårdpersonal, detta används även för att göra personalen
uppmärksam på att brandlarmet aktiverats. Detta system har inte alltid fungerat som avsett och
anläggarfirman för brandlarmet har fått samarbeta med personal från BEST för att få det att
fungera som avsett.
Service och besiktningar utförs enligt förutbestämda tidsplaner och vidarelarmning till SOS har
inte varit något problem.
Vid intervju med räddningstjänsten framkom det att de under de senaste åren har blivit betydligt
bättre på att ställa krav på sjukhuset och även att följa upp dessa krav. Detta på grund av att en
nyutexaminerad brandingenjör anställts till räddningstjänsten och kommit med nya metoder
och tankesätt i arbetet.
Räddningstjänsten har mycket larmstatistik som de själva skulle kunna utnyttja för att följa upp
återkommande larmkällor i sjukhuset för vidare åtgärder. Automatlarm från sjukhuset går via
SOS till räddningstjänsten och detta uppges alltid ha fungerat. En önskan från räddningstjänsten
är att kunna ställa hårdare krav på brandlarmanläggningen med utgångspunkt i SBF 110 för att
minska antalet onödiga larm.

4.2 Kalix
Den nuvarande brandlarmanläggningen i Kalix sjukhus installerades och driftsattes enligt
dokumentation år 2007 och har sedan dess kompletterats och anpassats efterhand som om- och
tillbyggnationer utförts i sjukhuset. Det är enligt driftpersonalen idag ett adresserbart system
där utrymmen som utrymningsvägar, gångstråk, personalrum, kontor, tekniska utrymmen och
rum där vårdverksamhet bedrivs är utrustade med detektorer. Detektorer saknas generellt i
dolda utrymmen så som ovan undertak, elnischer och vissa ventilationsaggregat. Sjukhuset är
enligt uppgift av driftpersonalen primärt försett med akustiskt larm. Optiskt larm förekommer
på några enstaka platser, exempelvis på operationsavdelningen.
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Besiktningsprotokoll
Utförda revisionsbesiktningar har granskats och sammanställts för en överskådlig jämförelse i
Tabell 3 nedan. Sammanställningen visar att det vid varje ny besiktning uppdagas en del nya
brister i anläggningen. Samtidigt syns det att driftpersonalen tar tag i brister och åtgärdar en del
av dem varje år.
Tabell 3 - Statistik från revisionsbesiktningar - Kalix sjukhus

År
Antal B-brister [st]

2012
19

2014
10

2015
23

2016
41

2018
41

Varav nya [st]

6

7

16

18

24

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [st]

-

16

3

0

24

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [%]

-

84

30

0

59

Vid intervjustudien framkom följande förklaringar och kommentarer om bristlistorna från
sjukhusets driftpersonal:
• Underhåll, service och besiktningar sköts väldigt bra med ett väl fungerande samarbete
med Siemens-brand som hjälper till med många åtgärder. Efter utförd
revisionsbesiktning gås de nya bristerna igenom och åtgärdas sedan. I åtgärdslistor
beskrivs noggrant vem som åtgärdat vilka brister.
Vid intervjustudien angav driftpersonal att årligen återkommande brister beror på:
• Bristfällig återkoppling till besiktningsfirma.
• Åtgärdade brister stryks inte alltid ur besiktningsprotokoll av besiktningsman.
• Dokumenterade åtgärder har tidigare fastnat hos mellanhand och inte nått
besiktningsfirman
Vid intervjustudien framkom att driftpersonalen anser att bristlistorna rimligtvis borde närma
sig noll tillslut då det uppges att det arbetas mycket med brister och förebyggande. Men det
förklaras att bristerna fortsätter komma.
Räddningstjänstens tillsyner av sjukhusets brandlarm genomförs primärt med
stickprovskontroller av olika komponenter. Revisionsbesiktningen är inte i fokus. Föreläggande
att åtgärda brister skrivs om eventuellt uppmärksammade brister anses vara allvarliga. Åtgärdas
inte dessa ges i nästa steg ett vite, bötesbelopp.
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Larmstatistik
Nedan, i Diagram 3, redovisas larmstatistik från Kalix sjukhus. Den visar att det under de
senaste 10 åren inkommit 32 stycken automatlarm utan brandtillbud från sjukhuset. Antalet
brandtillbud summeras till 1. Detta ger en procentsats på 3% rapporterade brandtillbud.

Larmstatistik Kalix sjukhus
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Diagram 3 - Larmstatistik Kalix sjukhus (MSB:s IDA)

Intervjuresultat angående larmstatistiken förklaras av driftpersonal som:
• Många falsklarm kan härledas till matlagning i en elevhemsbyggnad som ingår i
sjukhusets brandlarm. Byggnaden används av skolan och distanspersonal på sjukhuset.
• Sektionen ”Panncentralen” fick nya detektorer 2016 men det tillhörande kablaget byttes
inte ut. Detta var vid intervjutillfället ett specifikt problemområde som håller på att
åtgärdas.
• Byggrelaterade automatlarm. Entreprenörer som utlöser larm vid arbete. Hårdare regler
vid byggnation önskas av driftpersonal även om det uppges att denna typ av larmorsak
avsevärt har minskat.
Intervjuresultat angående larmstatistiken kommenteras av räddningstjänsten:
• Matlagning i elevhemsbyggnaden är en källa till många falsklarm.
• Detektering i sjukhusets ventilation har tidigare fellarmat.
• Vid automatlarm i kommunen har beslutet tagits att inte göra utryckningar med blåljus
med den stora felmarginalen i åtanke.
Vidarelarmning till SOS och räddningstjänst uppges alltid ha fungerat som avsett.
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Ytterligare information om brandlarmanläggningen som framkom vid intervjustudien
Vid intervjustudien framgick att det sedan ca 2,5 år tillbaka finns ett patientlarmsystem där
notiser från brandlarmet kan synas för att på så vis uppmärksamma personalen om att
brandlarmet aktiverats i byggnaden.
2017 beslutades att införa så kallad ”tyst vårdmiljö” på Kalix sjukhus. Kortfattat får personal
på vissa avdelningar av sjukhuset nu larm till sina telefoner istället för att larmet skall gå ut på
displayer och högtalare i sjukhusets korridorer. Hela sjukhuset kommer successivt övergå till
detta system.
Vid en besiktning uppmärksammades en brist i detta system genom att larmtexter gick ut med
fel märkning. Denna brist upprepades inte efter besiktningstillfället enligt driftpersonal.
Brand- eller fellarm kommer till jourtelefonen som den jourhavande driftreparatören har.
Larmet kommer även till en skrivare i driftkontoret på sjukhuset, telefoner, akutmottagningen
och även SOS. Driftarbetet i sjukhuset uppges ha blivit mycket bättre sedan detta gick från att
skötas av privat aktör till att drivas av länet.
Vid intervju berättade Kalix räddningstjänst att det funnits en del brister och problem med
sjukhusets brandlarm tidigare men att anläggningen, och arbetet med den, nu upplevs fungera
väldigt bra.
Driftpersonal och räddningstjänst menar båda att arbetet med brandrelaterade frågor på
sjukhuset avsevärt har förbättrats de senaste åren och de som arbetar med regionens
utvecklingsarbete inom brandfrågor i Luleå får beröm för ett bra arbete.

4.3 Kiruna
Brandlarmanläggningen i Kiruna sjukhus är ett icke adresserbart system som enligt
anläggarintyg driftsattes 2012 och uppdaterades sedan i april-maj år 2018 enligt driftpersonal.
Sjukhuset är till stor del försett med detektorer, specifikt utrymmen som utrymningsvägar,
gångstråk, personalrum, kontor, tekniska utrymmen och rum där vårdverksamhet bedrivs.
Detektering saknas i vissa utrymmen ovan undertak, elnischer och för tilluft. Sjukhuset är
genomgående utrustat med akustiskt larm.
Besiktningsprotokoll
Resultat från sammanställning av revisionsbesiktningar visar i Tabell 4 att det årligen
uppmärksammas nya brister i brandlarmanläggningen. Vid jämförelse av protokoll från
respektive år visar det att en majoritet av bristerna åtgärdas mellan varje besiktning.
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Tabell 4 - Statistik från revisionsbesiktningar - Kiruna sjukhus

År
Antal B-brister [st]

2014
36

2015
32

2016
16

2017
11

Varav nya [st]

19

16

9

6

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [st]

-

20

25

11

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [%]

-

56

78

68

Vid intervjustudien framkom följande förklaringar och kommentarer om bristlistorna från
sjukhusets driftpersonal:
• Brister från revisionsbesiktningar gås igenom och stryks efterhand som de åtgärdas.
• Åtgärder hinns i stor utsträckning med innan nästa besiktning.
• De brister som inte hunnits med under föregående år arbetas med samtidigt som
nyuppkomna brister.
Kiruna räddningstjänst uppgav att bristlistor inte kontrolleras mer djupgående än att kontrollera
att besiktningen är utförd. Kontroll av verksamheten sker främst via stickprov i byggnaden.
Larmstatistik
Larmstatistiken hämtad från MSB:s statistikdatabas IDA för Kiruna sjukhus visas i Diagram 4.
Likvärdig statistik visas genom åren med undantag för 2012 då det redovisats en markant
ökning från ett genomsnitt på 3,7 larm per år till 16 larm enbart år 2012. Övergripande för de
20 senaste åren fås en larmstatistik på 2,4% faktiska brandtillbud.

Larmstatistik Kiruna kommun
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Diagram 4 - Larmstatistik Kiruna sjukhus (MSB:s IDA)
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Intervjuresultat angående larmstatistiken förklaras av driftpersonal som:
• Matlagning i sjukhuset och äldreboendet som är inkopplat på sjukhusets brandlarm har
varit upphov till många larm.
• Larmtoppen 2012 beror på ombyggnationer i sjukhusets dialysavdelning.
Incidenter som ännu inte syns i statistiken:
• Kompressorbrand under sommaren 2018.
• Centralapparaten placerad i sjukhusets entré fellarmade om brand två gånger under
den varma sommaren 2018.
Vid intervjutillfället berättades att entreprenörer och hantverkare har skyldighet att vid
arbetsdagens början berätta var de ska arbeta och sedan även när de är färdiga. På så vis stängs
olika tekniska system av i berörda lokaler och risken för fellarm minskar.
Intervjuresultat angående larmstatistiken förklaras av Kiruna räddningstjänst som:
• Äldreboendet genererar fellarm.
• Larmtoppen 2012 beror på ombyggnationer i sjukhuset.
Vid intervjutillfället berättar Kiruna räddningstjänst att de arbetar efter två olika metoder vid
automatlarm från sjukhuset:
1. Personal på sjukhuset lämnar motbud till SOS och bekräftar att det varit ett falsklarm
och då avbryts insatsen och räddningsstyrkan vänder tillbaka till stationen.
2. Insatsen fullföljs men då ej med blåljus om det inte är en bekräftad brand.
En avgift tas ut av räddningstjänsten vid falsklarm. Kostnaden vid falsklarm halveras om
personalen på sjukhuset hinner lämna motbud till SOS innan räddningstjänsten hunnit fram.
Vidarelarmning till SOS och räddningstjänst uppges från både driftpersonal och
räddningstjänst, vad de vet, alltid ha fungerat.
Ytterligare information om brandlarmanläggningen som framkom vid intervjustudien
Driftpersonalen på sjukhuset upplever inte några större problem med brandlarmanläggningen i
det dagliga arbetet. Det är inga delar av brandlarmanläggningen som sticker ut och felar mer än
någon annan. Vid brand- och fellarm ringer SOS och stämmer av med anläggningsskötare vad
som inträffat.
Service, underhåll och besiktningar för anläggningen uppges ske enligt angivna tidsintervall.
Räddningstjänsten uppger att avtal med sjukhuset upprättas både mot SOS och mot
räddningstjänsten. Det som framgår i avtalen mot räddningstjänsten är att sjukhuset godkänner
att räddningstjänsten gör utryckningar vid automatlarm och även att de godkänner att
räddningstjänsten tar ut en avgift då automatlarmet visar sig vara ett falsklarm.
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Räddningstjänsten ser gärna ett adresserbart brandlarm i sjukhuset så att de kan åka direkt till
berörd avdelning eller byggnad istället för att först åka till centralenheten för att få reda på
vilken sektion som larmat.

4.4 Piteå
Piteå sjukhus är utrustat med en adresserbar brandlarmanläggning som enligt driftchef
uppdaterades med nya centralenheter och detektorer 2011. Därefter kompletterades systemet
ytterligare under 2014 och en leveransbesiktning gjordes istället för revisionsbesiktning.
Systemet är ett deltäckande system där ytor som utrymningsvägar, gångstråk, tekniska
utrymmen och samtliga ytor där vårdverksamhet bedrivs är försedda med detektorer.
Vidare berättas att brandlarmanläggningen är genomgående försedd med akustiskt larm.
Brandlarmcentraler finns utplacerade i huvudentré, hos driftpersonalen, utanför
kontorsavdelningen samt på akutmottagningen. Därutöver finns mindre displayer, i form av
larmlagringstablåer, utplacerade på sjukhuset. Syftet med dessa är inte vara att kvittera larm,
utan för att personalen på sjukhuset skall få information vid händelse av brand.
Besiktningsprotokoll
Vid granskning och jämförelser av besiktningsprotokoll för brandlarmanläggningen i Piteå
sjukhus uppmärksammades det att protokoll för 2014, 2016 och 2017 saknas. Jämförelse mellan
2015 och 2018 visar dock att uppkomna brister hanteras och stryks ur protokollen.
Tabell 5 - Statistik från revisionsbesiktningar - Piteå sjukhus

År
Antal B-brister [st]

2013*
4

2015*
37

2018
33

Varav nya [st]

4

37

26

Åtgärdade brister sedan
föregående besiktning [st]

-

-

30

Åtgärdade brister sedan
föregående besiktning [%]

-

-

81

*Leveransbesiktningar: Endast de uppdaterade och nyinstallerade delarna ingick i denna besiktning.

Från intervjustudien framkom följande förklaringar och beskrivningar av bristlistorna från
sjukhusets driftchef:
• Uteblivna besiktningsprotokoll 2016 och 2017 beror på att besiktningar inte utförts
dessa år på grund av att åtgärder för tidigare bristlistor prioriterats.
• Oavsett hur noggrant brister och underhåll arbetas med upplevs bristlistorna bli lika
långa. Besiktningspersonalen tycks alltid hitta brister att anmärka på.
• Ambitionen har varit att ha besiktningar varje år, men har blivit vartannat år för att hinna
åtgärda bristerna från besiktningarna.
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•

Driftpersonalen arbetar med mindre enklare punkter. Större brister arbetar leverantören
med.

Vid intervjustudien angav driftchefen att årligen återkommande brister beror på:
• Entreprenör som anlitats för att åtgärda brister inte tagit hand om dem fullt ut eller glömt
att stryka alla punkter de arbetat med.
• Olika besiktningsmän som kan bedöma saker på olika sätt
• Felaktigt angivna brister. Anläggningen bedöms ibland efter nya regelkrav som inte
gällde då anläggningen uppfördes.
De nya protokollen som omarbetats på initiativ av Region Norrbotten anses vara en stor
förbättring där möjlighet finns, från verksamhetens sida, att skriva kommentarer direkt i
dokumentet med uppmärksammade brister.
Räddningstjänsten berättar att de inte lägger så stor vikt vid bristlistor från
revisionsbesiktningar när tillsyner utförs på sjukhuset. De lutar sig mot kvalitetsplanen som
finns i kommunen. Denna kvalitetsplan beskriver hur verksamheter skall ta hand om sin
anläggning för att få lov att ha den kopplad till räddningstjänsten. En del av kriterierna i denna
kvalitetsplan är att anvisningarna i SBF 110 skall uppfyllas, revisionsbesiktningar skall göras
och onödiga larm skall utredas och orsaken åtgärdas så att det förhindras att de återkommer.
Larmstatistik
Larmstatistik för Piteå sjukhus, hämtad från MSB:s statistikdatabas IDA, redovisas i Diagram
5 nedan. Det högsta värdet återfinns 2007 med 11 automatlarm utan brandtillbud. Utöver detta
är statistiken förhållandevis jämn med ett medelvärde av 4,6 automatlarm per år och 0,4
brandtillbud per år. Övergripande för de 20 senaste åren fås en larmstatistik på 8,8 % faktiska
brandtillbud, medans det under de senaste 10 åren istället registrerats 3 % faktiska brandtillbud.

Larmstatistik Piteå sjukhus
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Diagram 5 - Larmstatistik Piteå sjukhus (MSB:s IDA)
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Larmstatistiken förklaras under intervjustudien av driftchefen som:
• Heta arbeten ger upphov till falsklarm.
• Andra byggrelaterade orsaker.
Incidenter som ännu inte syns i statistiken:
• Åsknedslag sommaren 2018 slog ut tre brandlarmcentraler.
För att entreprenörer skall få utföra heta arbeten på sjukhuset måste de först ansöka om tillstånd
och detta efterföljs inte alla gånger enligt uppgift från driftchefen. Detta förklaras få till följd
att rätt delar av brandlarmanläggningen inte alltid kopplas bort innan arbetet påbörjas.
Piteå räddningstjänst förklarar under intervjustudien att larmstatistiken beror på följande:
• Byggrelaterade falsklarm, hantverkare som renoverar och bygger om.
• Matlagning som ger upphov till falsklarm.
• Ånga som i samband med dusch och städ utlöser detektorer.
Brandingenjör på Piteå räddningstjänsten påpekar att statistiken från MSB:s statistikdatabas,
IDA, grundar sig i skrivna insatsrapporter efter en insats. Statistik menas då bli missvisande på
grund av att olika insatsledare betraktar automatlarm på olika sätt och kategoriserar larmet och
insatsen på olika sätt. Därmed kommer inte alla larm in i statistiken. Vidarelarmning till
räddningstjänsten har alltid fungerat.
Ytterligare information om brandlarmanläggningen som framkom vid intervjustudien
Brandlarmanläggningen upplevs fungera väldigt bra och de egna månadskontrollerna och
kvartalsproven utförs regelbundet. Enstaka fel på detektorer förekommer och beror exempelvis
på smuts, men det är inga sektioner eller avdelningar som generar fler fel än andra. Brand- och
fellarm kommer direkt till SOS som ringer upp driftpersonalen då ett larm inkommit. Denna
funktion uppges alltid ha fungerat. Information om brand- och fellarm når även driftchefen via
mail.
Vid intervjutillfället berättar räddningstjänsten att bristlistor från revisionsbesiktningar
behandlas på samma sätt som den okulära besiktningen av anläggningen, via
stickprovskontroller och uppenbart synliga brister. Upprättade avtal mellan räddningstjänsten
och sjukhuset består av den tidigare nämnda kvalitetsplanen. En överenskommelse att
räddningstjänsten har rätt att ta ut avgifter då antalet onödiga larm överstigit ett visst förbestämt
antal ingår även i avtalet. Räddningstjänsten ställer också krav på att anläggarintyg och
besiktningsintyg skall finnas.
Slutligen förklarar räddningstjänsten att brandlarmanläggningen i Piteå sjukhus inte är dålig,
den beskrivs tvärt om som en bra anläggning. Den anses inte vara ett problem. Piteå Älvdal
sjukhus förklaras vara en stor anläggning som det i viss mån måste förväntas ett antal onödiga
larm från.
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4.5 Sunderby
Brandlarmanläggningen i Sunderby sjukhus består av ett adresserbart system som driftsattes
under 2017. Driftpersonal berättar att brandlarmanläggningen är heltäckande och enligt avtal
med anläggarfirman skall systemet hållas uppdaterat genom att 50 detektorer årligen byts ut.
Sjukhuset är försett med akustiskt larm som kompletterats med brandlarmskärmar som ersatt
den tidigare funktionen att notiser om brandlarm syntes på patientsystemet.
Brandlarmskärmarna fungerar på så vis att de visar en översiktlig orienteringsritning av
sjukhuset med markering för vilken del i brandlarmsystemet som detekterat en brand. Dessa
skärmar är installerade på prov på fyra platser i sjukhuset, en i driftpersonalens utrymme,
huvudentré, samt barn- och vuxenpsykvårdsavdelningar för att utvärdera om dessa skall
implementeras i hela sjukhuset.
Besiktningsprotokoll
Sammanställning av besiktningsprotokoll visar att det årligen upptäcks nya brister i sjukhusets
brandlarmanläggning. Det syns även att brister åtgärdas och försvinner från protokollen. Det
förekom två A-brister som noterats innan 2015 och sedan åtgärdats under 2017. Ytterligare en
A-brist samt sex andra brister daterade 2015 (15.6-15.12) finns med i protokollet för 2016-0315, men ej i protokollet daterat 2015-11-24. Detta trots att det i båda dokumenten anges att
senaste utförda besiktning av detta område utförts 2015-11-24. Dessa dyker alltså upp i
protokoll efter dateringen de dokumenterats under.
Vid dokumentgranskningen visade det sig endast vara ett fåtal A-brister för Sunderby sjukhus.
Liknande brister har i protokoll ibland benämnts som A-brister och ibland som B-brister. Dessa
A-brister har varit så pass få att de summerats ihop med B-brister i sammanställningen nedan.
Exempel på detta är brist ”08.2” och ”10.1”, markerat i rött i Bilaga C.
Revisionsbesiktningar på Sunderby sjukhus utförs i omgångar vid ett flertal tillfällen under året.
Detta gör att en del åtgärder utförs mellan de olika besiktningarna och varje enskild åtgärd
redovisas ej om en sammanslagning av årets besiktningar görs som i tabellen nedan. Statistiken
i tabellen är hämtad från årets sista besiktning för respektive år.
Tabell 6 - Statistik från revisionsbesiktningar – Sunderby sjukhus

År
Antal A- och B-brister
[st]

2015
80

2016
133

2017
135

2018*
135

Varav nya [st]

39

37

26

7

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [st]

-

12

21

7

Åtgärdade brister
sedan föregående
besiktning [%]

-

15

16

5

*Alla besiktningar för 2018 var ej utförda vid sammanställningen av statistiken.
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Från intervjustudien framkom följande förklaringar och beskrivningar av bristlistorna från
sjukhusets driftpersonal:
• Tidigare togs besiktningsprotokoll emot och sedan hände inte mycket mer med dem.
• Idag fungerar arbetet bättre med angivna tidsintervall för åtgärder av olika brister.
Vid intervjustudien angav driftpersonal att årligen återkommande brister beror på:
• Prioritering av brister.
• Åtgärder har ibland fallit ”mellan stolarna”.
• Åtgärder av brister ligger på olika aktörer. Ex. skall Orienteringsritningar uppdateras av
anläggarfirma.
• Åtgärdsdokument har fastnat hos mellanhand innan de når besiktningsfirman.
Vid intervjutillfället berättar räddningstjänstens att bedömningen om skäligt brandskydd
efterlevs sker genom att bedöma i vilken utsträckning bristerna i anläggningen påverkar dess
tillförlitlighet eller verksamhetens funktion. Kontroll av skäligt brandskydd sker i stort av
stickprov i anläggningen vid tillsyner.
Larmstatistik
Larmstatistik från MSB:s statistikdatabas som rubricerats komma från sjukhus i Luleå kommun
visas i Diagram 6 nedan. Åren 1999 till 2004 visar i sammanhanget höga värden jämfört med
de efterföljande åren. En topp på 82 automatlarm utan brandtillbud registrerades år 2000 för att
sedan avta något men fortfarande vara 30 – 50 larm under de nästkommande fyra åren. Antalet
brandtillbud i byggnad har genom åren varit på en jämn nivå. Andelen faktiska brandtillbud
beräknas under tidsperioden till 3%.

Larmstatistik Sunderby Sjukhus
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Diagram 6 - Larmstatistik Sunderby sjukhus (MSB:s IDA)
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Intervjuresultat angående larmstatistiken förklaras av driftpersonal bero på:
• Sjukhuset öppnade 1999 och det var då ”barnsjukdomar” under anläggningens första
år.
• Spoldesinfektionsmaskiner har löst ut detektorer då de öppnats och varm vattenånga
strömmat ut. Detektorer har flyttats på grund av detta.
• Gas från behandlingar på infektionsavdelningen. Detektorers känslighet har justerats.
• Kondens bildas på kallvinden vid väderomslag och löser ut detektorer.
• Entreprenörer som arbetar utanför angivna arbetstider vilket fått till följd att
brandlarmet åter gått i drift och larmat.
Larmfrekvensen för Sunderby sjukhus förklaras av Luleå räddningstjänst bero på:
• Hantverkare och byggnation.
• Sprinklerhuvuden har bytts ut vilket kan ha orsakat fellarm då sprinkler och brandlarm
ofta kan vara sammankopplade.
Vid intervju med Luleå räddningstjänst framgick att Sunderby sjukhus har varit en av de
verksamheter som haft flest automatlarm i kommunen.
• Nya automatlarmavtal skall skrivas och större incitament skall ges till verksamheten att
göra en första insats mot larmet. Ex. halverad utryckningskostnad om motbud lämnas
innan räddningstjänsten kommit fram. Hinner räddningstjänsten inte lämna stationen
tas ingen avgift.
• Utryckningar görs idag med blåljus men inte när de nya avtalen träder i kraft.
Ytterligare information om brandlarmanläggningen som framkom vid intervjustudien
På plats i sjukhuset är det de nya informationsskärmarna, vakternas sökare och centralenheter
som får notiser om vilken sektion som larmar. Vid brand- eller fellarm ringer SOS för att följa
upp det aktuella larmet. Denna vidarelarmning till SOS har enligt driftpersonal alltid fungerat.
Revisionsbesiktningen är uppdelade på åtta tillfällen per år för att kunna gå igenom hela
sjukhuset.
Vid intervjustudien framkommer att driftpersonalen upplever att de som arbetar på Region
Norrbotten har gjort ett bra jobb med att få det tydligt vem som ansvarar för brandrelaterade
frågor. Tidigare uppfattades det som att det inte fanns någon direkt ansvarig, men att det nu är
tydligt och det hålls kontinuerligt utbildningar och informationsträffar med sjukhus- och
driftpersonal.

4.6 Sammanfattande jämförelse av sjukhusen
Jämförande tabeller presenteras här för att överskådligt se vilka angivna orsaker som är
återkommande på flera sjukhus eller unika för ett specifikt sjukhus. Orsaker till icke åtgärdade
brister och förklaring av larmstatistik redovisas.
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Vid granskning av besiktningsprotokoll framkom brister angående fel i orienteringsritningar
genomgående för samtliga fem sjukhus. Dessa anmärkningar finns beskrivna både inarbetade
i besiktningsprotokollen såväl som bifogade i allt från 2–5 A4-sidors sammanfattningar.
Exempel på dessa brister finns bifogade i Bilaga D:
I Tabell 7 nedan sammanfattas de olika sjukhusens upplevda orsaker till att samma brist
återkommer år efter år i besiktningsprotokollen.
Tabell 7 - Sammanfattning av de olika sjukhusens upplevda orsaker till årligen återkommande brister

Orsak/Kommun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gällivare
X
X

Kalix

Kiruna

Piteå
X

Sunderby
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Felaktigt angivna brister, ej bedömd utifrån den version av SBF 110 som anläggningen byggdes efter.
Olika aktörer ansvarar för olika brister.
Bristfällig återkoppling till besiktningsfirma.
Åtgärdade brister stryks ej ur besiktnings-protokoll.
Dokumenterade åtgärder har fastnat hos mellanhand innan de nått besiktningsfirma.
Anlitad entreprenör har ej åtgärdat bristerna fullt ut eller glömt stryka alla punkter de arbetat med.
Olika besiktningsmän tolkar regler/utförande olika
Prioritering av allvarligare brister
Åtgärder som fallit ”mellan stolarna”

Sjukhusen uppger olika anledningar till att brister återfinns år efter år i besiktningsprotokollen.
Gällivare och Piteå uppger att deras brandlarmanläggning besiktigats med en nyare version av
SBF 110 än vad den projekterades med vilket gjort att delar av anläggningen felaktigt angivits
som bristfälliga.
Gällivare och Sunderby sjukhus anger att en del brister inte åtgärdats på grund av att olika
aktörer ansvarar för att åtgärda olika brister.
Kalix och Sunderby Sjukhus anger att dokumenterade åtgärder fastnat hos en mellanhand innan
de nått besiktningsfirman. Utöver dessa tre orsaker syns inga direkta likheter.
Tabell 8 nedan beskriver de fem sjukhusens- och kommunernas räddningstjänsters uppfattning
om orsaker till larmstatistik som hör till respektive sjukhus.
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Tabell 8 - Sammanfattning av de olika sjukhusen och räddningstjänsternas kommentarer om larmstatistiken från sjukhusen.

Orsak/Kommun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gällivare
SE (2004)
SÖ , R Ö
SÖ

Kalix
S
SÖ , R Ö

Kiruna
SE , R E (2012)
S, IÖ , R Ö

Piteå
S, R
R
R

Sunderby
S, R

S
S
S
R
R
SE
R

RE

S=Sjukhuspersonal
R=Räddningstjänst
JÖ =I lokal annan än vårdverksamhet
JK =Larmtopp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Om-/tillbyggnad
Matlagning
Vattenånga, duschar
Sjukhusapparater, ånga
Sjukhusapparater, gas från behandling
Kondens
Städ
Ventilation
”Barnsjukdomar” i brandlarmanläggningen efter installation.
Förändring i sammankopplade tekniska system (sprinkler)
Spekulation att LSO trädde i kraft 2004, förändrad bedömning angående räddningstjänst eller ej.

Både sjukhus och räddningstjänster menar att om- och tillbyggnationer i sjukhusen orsakar
många falsklarm. För både Gällivare och Kiruna anges detta även som orsaken till de höga
larmtoppar som kan utläsas ur larmstatistiken. Även matlagning i lokaler som inte direkt
kopplas till sjukhusverksamhet orsakar många falsklarm. Sunderby sjukhus förklarar
larmstatistiken med problem relaterade till då anläggningen var nyinstallerad. Utöver detta
anges olika orsaker till falsklarm på sjukhusen som diskuteras vidare i kapitel 5, Analys och
Diskussion.

4.7 Intervju med besiktningsmän
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjustudien med besiktningsmän där deras
tillvägagångssätt, åsikter och tankar framförs. De mest relevanta åsikterna presenteras här och
komplett intervjuguide med svar finns bifogad i Bilaga E6-7.
Skiljer sig tillvägagångsättet för besiktning av sjukhus mot besiktning av andra verksamheter?
Båda respondenterna berättar att det inte görs någon skillnad vid besiktning av sjukhusen i
jämförelse med andra verksamheter. Anläggningen gås igenom och det tittas på vilka avvikelser
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som finns gentemot regelverket. Respondent A förklarar att det är samma typ av brister som
uppdagas oavsett vilken verksamhet som besiktigas.
Hur går generellt en besiktning till? Tillvägagångssätt innan, under och efter
besiktning?
Det framgår att normen SBF 141 - Anvisningar för besiktningsman för
brandskyddsanläggningar styr hur arbetet kring en besiktning skall utföras.
Innan besiktningen berättar A att det tas reda på om anläggningen är ett myndighetskrav, krav
från försäkringsbolag eller egenambition. Därefter bokas besiktningstillfälle med
anläggningsskötare och ber dem informera verksamheten att provning av brandlarmet kommer
ske vid överenskommet datum.
Under besiktningen utförs först en okulär besiktning av lokaler som innefattas av brandlarmet
och därefter tas det tidigare besiktningsprotokollet för att undersöka om tidigare brister
åtgärdats. Därefter börjas den nya provningen genom att kontakta SOS eller annan aktuell
larmcentral för att försätta brandlarmet i serviceläge så att larm vid test inte går ut som
falsklarm. Testet utförs sedan genom ett krav att minst 10% av sektionerna testas. A vill veta
att brandlarmet fungerar i alla delar och berättar att dennes tester alltid är mer omfattande än
10%. Arbetsgången beskrivs vara att samtliga byggnader gås igenom våningsplan för
våningsplan där minst en detektor i varje sektion testas. Trapphus som fungerar som
utrymningsvägar testas alltid enligt A för att inte riskera att få rökfyllda utrymningsvägar.
Styrningar och larmdon testas i den mån de är åtkomliga. Ett meddelande skrivs i protokollet
om de av någon anledning inte varit åtkomliga.
Besiktningar görs tillsammans med anläggningsskötare i den mån de har tid. Fördelar med att
gå med anläggningsskötare, utöver lokalkännedomen, förklaras vara att brister kan förklaras
och beskrivas personligen när de uppdagas istället för att enbart läsas i protokollet efteråt. A
menar att detta uppskattas av de anläggningsskötare som väljer att gå med då de får en bättre
förståelse för varför det är en brist och kan lättare vidta åtgärder för bristerna då de vet exakt
vart de är.
Efter utförd besiktning kontaktas SOS för att kontrollera om kontaktuppgifter till personal i
handlingsprogrammet är aktuella. Därefter renskrivs besiktningsprotokollet på kontoret och det
kontrolleras så att anteckningarna blivit korrekta. Vidare förklaras att anteckningarna blir bättre
och bättre ju fler besiktningar en besiktningsman utför. Som ny besiktningsman förklaras det
att anteckningarna kan bli sämre formulerade innan rutinen kommer. Vidare berättas att det kan
hända att fel siffra noteras för hus, våning eller sektion. Detta beskrivs vara en möjlig orsak till
att en del brister ej blir åtgärdade. A berättar att brister beskrivs genom att påpeka felet gentemot
regelverket, inte vilken åtgärd som ska tas.
Vad utgås ifrån för att kontrollera eventuella styrningar?
Anläggarintyget är utgångspunkten vid kontroll av eventuella styrningar. Det förklaras att det i
anläggarintyget skall finnas en förteckning för samtliga styrningar. Denna kompletteras med en
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funktionsförteckning som beskriver vilken styrning som skall aktiveras av vilken/vilka
detektorer. Utförandet av dessa upplevs ibland vara bristfälligt där ett exempel förklaras vara
att styrningen nämns som ”fläktstyrning”, men inte vad som faktiskt skall ske. Ska fläktar
stängas av eller öka i drift?
Hur uppfattar ni att åtgärdande av brister går för sjukhusen?
Åtgärder av brister anses av besiktningspersonalen vara väldigt olika för varje sjukhus. Piteå
Älvdal sjukhus beskrivs som bra på att åtgärda brister medan Gällivare och Sunderby sjukhus
förklaras vara mindre bra. Respondent A kan inte säga exakt vad det beror på men tror inte att
det beror på ovilja. En orsak spekuleras vara gamla vanor från då driften av sjukhusen var en
inhyrd tjänst och att det då möjligtvis kunde vara ekonomiska motiv. A menar att icke åtgärdade
brister till viss del påverkar inställningen till besiktningsarbetet på så vis att det blir tråkigt att
åka till en anläggning där man på förhand vet att det kommer finnas väldigt många gamla brister
som enbart skall konstateras att de fortfarande finns kvar. Detta beskrivs inte endast vara
sjukhusen, utan verksamheter i stort, att en del verkligen arbetar med att åtgärda brister medan
andra, i A:s mening, struntar i vad som skrivs i besiktningsprotokollet. En återkommande brist
för samtliga sjukhus uppges vara orienteringsritningar som sällan är aktuella.
Hur sker återkopplingen mellan sjukhusen och er angående åtgärdade brister?
A har under det senaste året börjat efterfråga åtgärdslistor sedan senaste besiktningen för att på
så vis kunna kontrollera och stryka dessa punkter ur protokollet. Det är endast en
besiktningsman som kan stryka brister ur besiktningsprotokoll efter åtgärdande. Den nya
åtgärdslistan som bifogats i besiktningsprotokollet, på initiativ av Region Norrbotten, har gjort
att återkopplingen fungerar mycket bättre. Respondent B upplever att återkopplingen från Piteå
Älvdal Sjukhus fungerar bra då de fått listor på åtgärder som utförts. Anläggningsskötare som
går med under besiktning har bra uppfattning av vilka åtgärder som gjorts och påpekar dessa
under besiktningens gång. Kiruna lyfts som det sjukhus där detta samarbete fungerar bäst och
det önskas att samtliga sjukhus gör detta då den återkopplingen missas om besiktningsmannen
går runt i sjukhuset på egen hand, exempelvis i Kalix och Gällivare. Respondent A har försökt
att återkoppla även på utförda brister som inte utförts på ett helt korrekt sätt. En återkoppling
på åtgärdslistan nämns att det ibland skulle vara bra.
Hur görs skillnaden i bedömning mellan A- och B-brister?
För att en brist skall klassas som A-brist skall hela anläggningen riskera att inte fungera, enligt
bedömningslistan i Tabell 1. En A-brist kan exempelvis vara att det inte finns larmdon i
byggnaden, att SOS/larmcentral inte notifieras vid larm, batteribackup saknas i centralenhet
eller liknande brister. Det förklaras att det är oerhört svårt att sätta en A-brist i Sunderby sjukhus
då systemet är väldigt stort och har flera centralenheter för de olika sektionerna. En brist
kommer med stor sannolikhet inte sätta hela brandlarmsystemet i Sunderby sjukhuset ur spel,
men kanske den aktuella sektionen. Om en brist kan sätta en sektion ur spel kan bedömningen
göras så att det blir en A-brist trots att hela brandlarmanläggningen inte påverkas i övrigt. Det
förklaras även att en besiktning kan göras på ett objekt där en annan besiktningsman gjorde
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förra besiktningen, då finns möjligheten att kategorisera om en gammal brist antingen högre
eller lägre.
Resonemang kring brandlarmens täckningsyta.
A berättar att täckningsytan för ett brandlarm skiljer sig väldigt mycket mellan de olika
sjukhusen och även väldigt mycket inom varje enskilt sjukhus. Detta förklaras med att det finns
flera olika verksamheter inom sjukhusbyggnaderna, inte bara sjukvård utan även kontor, butiker
och liknande. Detta i kombination med att orienteringsritningar inte hålls uppdaterade gör det
svårt att generellt säga hur täckningsytan i sjukhusen ser ut. A menar att även om det inte är ett
krav så borde det ligga i allas intresse att ha heltäckande brandlarm i sjukhusen, både för
personsäkerhet och egendomsskydd. A motiverar detta med att om en brand skulle uppstå i ett
obevakat utrymme så kan den få tid att utvecklas och sprida sig i större utsträckning innan den
detekteras, i jämförelse med om man istället haft ett heltäckande brandlarm.
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5 Analys och Diskussion
En sammanfattning och jämförelse av sjukhusens brandlarmanläggningar finns presenterad i
Bilaga B. Kalix, Piteå och Sunderby sjukhus har alla enligt uppgift adresserbara anläggningar
vilket gör att det snabbt, av SOS och räddningstjänst, går att lokalisera vilken detektor som
larmar utan att behöva ta sig till centralenheten. I sammanfattande Bilaga B syns att Gällivare
sjukhus har adresserbart system i de nyrenoverade delarna och konventionellt system i de äldre
medan Kiruna sjukhus har ett helt och hållet konventionellt system. Fördelarna med att ha ett
adresserbart system i en sådan stor verksamhet som ett sjukhus är, är enligt Jens Hjort (2005)
att man kan se vilken detektor som larmar utan att först behöva ta sig till centralenheten. Kiruna
Räddningstjänst nämner under intervju i avsnitt 3.3.3 att de gärna skulle se ett adresserbart
system i Kiruna sjukhus. Detta motiveras med att det kan hjälpa till att optimera insatser. I
övrigt kan inga observationer göras för om adresserbara- eller konventionella system bidrar till
fler eller färre automatlarm i de studerade anläggningarna.
Brandlarmens täckningsytor skiljer sig något, vilket kan ses i sammanfattande tabeller i Bilaga
B. Besiktningspersonal förklarar vid intervjutillfället att det även skiljer sig mycket inom varje
sjukhus, avsnitt 4.7. I BBR (Boverket, 2018a) finns krav på att automatiskt brandlarm skall
finnas där sjukvårdsverksamhet bedrivs och detta uppfylls i alla sjukhus. Vid intervju med
besiktningsmän, avsnitt 4.7, framkom även att det kan finnas många olika verksamhetsklasser
i en sjukhusbyggnad där det inte ställs myndighetskrav för automatiskt brandlarm.
Besiktningspersonal menar att även om brandlarm inte är ett krav i alla utrymmen i en
sjukhusbyggnad så kan det ändå vara bra att ha ett heltäckande brandlarm. Detta med
argumentet att en brand kan uppstå även i obevakade utrymmen vilket kan få till följd att en
brand då får längre tid att utvecklas och spridas innan den detekteras.
Påvisandet av utbruten brand i sjukhusen beskrivs under intervju med drift- och
anläggningspersonal som genomgående akustisk i samtliga sjukhus med undantag för
intensivvårdsavdelning i Gällivare och enstaka lokaler som exempelvis operationsavdelning i
Kalix där optiska larm installerats. Sunderby sjukhus har kompletterat sjukhusets brandlarm
med brandlarmsskärmar vilket är ett ytterligare sätt att lokalisera larmande detektorer utöver
centralapparater. Även Piteå har utrustat sjukhuset med ytterligare möjlighet att upplysa
personal om plats för utbruten brand via larmlagringstablåer utplacerade i sjukhuset.
Gällande detektortyper var tanken initialt att undersöka om det är någon typ av detektor som
fellarmar mer frekvent. Via besiktningsprotokoll går detta inte att utläsa då det i många fall
endast står att en viss detektor fellarmar, inte fungerar som avsett eller är felplacerad. Det
förekommer även att en hel sektion eller ”flera” detektorer anges som bristfälliga. Det går då
inte att undersöka djupare för samtliga sjukhus på ett enkelt sätt eftersom detta inte hade rymts
under storlek och tidsram för arbetet. Dock anser jag att detektortyper och dess funktion är värt
att nämna eftersom detta ger en ytterligare förståelse för en brandlarmanläggnings känslighet
och många olika potentiella källor till fellarm vid ogynnsamma förhållanden.
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Vid granskning och jämförelser av bristlistor från revisionsbesiktningar syns en stor skillnad i
både antal brister och åtgärderna av dessa, Tabell 2 - 6. Antal brister följer till viss del
storleken för sjukhusen där Sunderby sjukhus som årligen har ca 130 B-brister har 4–5 gånger
fler vårdplatser och personal jämfört med Kiruna och Kalix som har 20 respektive 40 Bbrister, se information för respektive sjukhus i avsnitt 3.3 Sjukhus och tabeller med statistik
från revisionsbesiktningar för respektive sjukhus i avsnitt 4 Resultat. Antalet årligen
åtgärdade brister skiljer sig inte så mycket sett till de senaste åren, men procentuellt ser det
mycket bättre ut för exempelvis Kiruna år 2017 där 25 åtgärdade brister motsvarar 78% av de
befintliga bristerna, se Tabell 4, medan 21 åtgärdade brister i Sunderby sjukhus endast
motsvarar 16%, se
Tabell 6.
Därutöver finner man Gällivare och Piteå som befinner sig på vars en sida av spektrumet med
1,4–14% respektive 81% åtgärdade brister, se Tabell 2 och Tabell 5. Denna statistik styrks av
besiktningsmäns åsikter om hur arbetet med åtgärder av brister går. I avsnitt 4.7, Intervju med
besiktningsmän, under frågan om hur åtgärdsarbetet upplevs på de olika sjukhusen fås svaren
att Piteå anses som bra på åtgärdsarbete medan Gällivare och Sunderby anses som mindre bra.
Som nämns i avsnitt 4.5, resultat för Sunderby sjukhus, så delas besiktningen för Sunderby
sjukhus upp i etapper under hela året. På grund av att en del av dessa inte fanns tillgängliga
togs en sammantagen statistik från årets sista besiktning där samtliga nya besiktningar finns
med. Värt att nämna är att på grund av detta är den redovisade statistiken för Sunderby
sjukhus inte helt och hållet sanningsenlig då en del åtgärder utförs mellan respektive
besiktning och då strukits ur protokollen. En brist som uppmärksammats vid besiktningen i
ex. mars kan ha åtgärdats innan årets sista besiktning och därmed inte kommit med i analysen
för varken brister eller åtgärder. Antal brister och procentuellt antal åtgärdade brister
redovisade i
Tabell 6 får då inte helt korrekta siffror, men en fingervisning på hur det faktiskt ser ut fås.
Orsaker till brister som år efter år ligger kvar i bristlistorna beskrivs ha olika förklaringar. Det
nämns från ett par sjukhus att en del brister har de själva ingen makt över, där ett exempel är
brister gällande orienteringsritningar. Detta är en omfattande punkt som återkommer för
samtliga sjukhus och nämns även av besiktningspersonal som något som sällan åtgärdas.
Driftpersonal på Gällivare och Kalix sjukhus förklarar under intervjutillfällen att en del brister
inte åtgärdas då utförandet var godkänt när anläggningen projekterades och driftsattes men
anmärks som bristfällig enligt nya revideringar av regelverken, som enligt Boverket (2018b)
inte är retroaktiva. Av intervjustudien med driftpersonal framgår att bristfällig återkoppling,
från entreprenörer som åtgärdar en del brister i sjukhusen och från sjukhuset tillbaka till
besiktningsföretag, är en ytterligare orsak till att brister ligger kvar i protokollen.
Besiktningsmän förklarar under intervjustudien att brister inte tas bort och anses åtgärdade
förrän den nya utformningen verifierats av en besiktningsman.
Sjukhusens gemensamma larmtopp under åren 1999–2004 i Diagram 1 – Automatlarm från
Region Norrbottens fem sjukhus (MSB:s IDA) kan härledas till primärt Gällivare och Sunderby
sjukhus. Tabeller för larmstatistik i avsnitt 4, Resultat, för Åren 1999 till 2003 visar överlägset
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flest larm från Sunderby sjukhus. Sjukhuset invigdes år 1999 och enligt intervju med
driftpersonal beror det stora antalet larm mest troligt på så kallade ”barnsjukdomar” i systemet,
se avsnitt 4.5. Vid en jämförelse av denna larmstatistik i Diagram 6 och den teoretiska ”Bathtub curve (Wikipedia 2018)”, beskriven av Dr. Sebastian Festag (2015), syns tydliga
likheter i det tidiga skedet av tidslinjen fram till dess att larmstatistiken stabiliseras år 2005–
2007, vilket styrker driftpersonalens åsikt. År 2004 syns en markant topp för Gällivare sjukhus,
Diagram 2, vilket inte fick en definitiv förklaring av varken driftpersonal eller kommunens
räddningstjänst. Vid intervjustudien hänvisade driftpersonalen detta till ombyggnationer och
räddningstjänsten spekulerade i att detta kunde ha att göra med att LSO, Lag (2003:778) om
Skydd mot Olyckor, trädde i kraft detta år, se avsnitt 4.1. Representant från Gällivare
räddningstjänst angav vid intervjutillfälle att det kunde bero på att insatsledare gjort en
annorlunda bedömning huruvida en utryckning skulle kategoriseras som räddningstjänst eller
ej, utifrån kriterier som anges i LSO. Med andra ord, resonerat annorlunda angående om vissa
kriterier uppfyllts eller ej. Genom att undersöka larmstatistiken för de nästkommande åren i
Gällivare, samt år 2004 i de övriga fyra kommunerna, kan ingen sådan slutsats dras då
statistiken rimligtvis borde ha liknande tendenser även i dessa kommuner om det skulle bero
på en lagändring.
Larmstatistiken i övrigt beskrivs, vid intervju med samtliga sjukhus och räddningstjänster, bero
på till- och ombyggnationer samt matlagning, se Tabell 8. Även ånga från både duschar, städ
och apparater som används inom sjukvård beskrivs orsaka falsklarm. Dessa tre kategorier listas
av Jens Hjort (2005) som de vanligaste förekommande orsakerna till falsklarm i automatiska
brandlarmanläggningar.
Det procentuella antalet falsklarm, dels från gemensam statistik i Diagram 1 och även
sjukhusens individuella statistik i respektive diagram 2-6 i avsnitt 4 Resultat, ligger inom eller
nära intervallet för vad som framkommer i tidigare rapporter om automatiska
brandlarmanläggningar av Dr. Sebastian Festag (2015; 2018). Samtliga sjukhus uppger under
intervjustudien att vidarelarmning till SOS och räddningstjänst alltid har fungerat enligt deras
vetskap. Angående vidarelarmning till SOS och räddningstjänst ger intervjustudien inte en
definitiv bekräftelse att det alltid fungerat, men om detta hade varit ett återkommande problem
på något av sjukhusen så hade detta framkommit vid intervju med antingen driftpersonal eller
räddningstjänst. Värt att nämna är de, i sammanhanget, många falsklarm som Gällivare sjukhus
genererar, Tabell 2. Med Dungans (2007) resonemang om att reaktioner och handlingar av de
som berörs av larmet måste tas hänsyn till och att onödiga larm kan påverka deras handlande
vid ett faktiskt larm, så kan man fråga sig om detta sjukhus löper en större risk att drabbas av
större konsekvenser än nödvändigt vid en utbruten brand. Dungan (2007) menar även att en
anläggnings funktion snarare begränsas av de mänskliga åtgärderna av fellarmens orsaker än
felfrekvensen hos komponenterna i sig. Därutöver kan kopplingar göras till tankarna om att det
inte finns någon absolut säker teknik eftersom den både skapas och hanteras av självständiga
och felbara individer (Grimvall, Jacobsson, & Thedéen, 2003).
Gällande räddningstjänsternas agerande på automatlarm från sjukhusen framkom vid
intervjustudien att alla använder sig alla av någon form av avgiftsbelagd utryckning om det
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visar sig vara falsklarm. Majoriteten av räddningstjänsterna uppger att de inte gör utryckningar
med blåljus om det inte är en bekräftad brand, vilket enligt undersökningen som Elin Kågebro
(2007) gjorde kan få stora konsekvenser om en brand utbryter.
Ansvariga för brandfrågor på Region Norrbotten får upprepat beröm för sitt arbete under
intervjustudien, både av räddningstjänster, driftpersonal och besiktningsmän.
Den största bakomliggande orsaken till att brandlarmsystemen inte fungerar optimalt kan
härledas till den personal som handskas med den på olika nivåer. Allt från driftpersonal till
besiktningspersonal, räddningstjänster och även samordnare i regionen. Detta från jämförelser
av larmstatistik, resultat från besiktningsintyg och intervjustudie samt teori. Paralleller mellan
personalens uppfattade arbete och brandlarmanläggningens prestation i larmstatistik och
revisionsbesiktningar kan göras för samtliga sjukhus. Den mänskliga aspekten nämns även som
en viktig punkt i den studerade litteraturen, (Dungan, 2007; Grimvall, Jacobsson, & Thedéen,
2003; Dungan, 2007), för tekniska system och även specifikt för brandlarm. Att driftpersonal
är närvarande och delaktig vid besiktningstillfällen kan enligt intervju med besiktningspersonal
förbättra åtgärdsarbetet ytterligare. Primärt på grund av att möjligheten då finns att diskutera
och förklara direkt vid uppmärksammande av brister och på så vis undvika missförstånd vid
åtgärdsarbetet.
Samtliga intervjuade grupper, räddningstjänst, driftpersonal och besiktningspersonal, lyfter
brandingenjörens roll på Region Norrbotten och menar att arbetet där gör skillnad.
Brandingenjörens möjligheter att påverka inom detta område kan vara redan i
projekteringsstadiet och under ombyggnadsprocessen. I dessa skeden kan man vara
uppmärksam på vilken typ av avdelning som kommer finnas i lokalerna och därigenom påverka
val och placering av detektor för att minimera framtida problem. Den största skillnaden en
brandingenjör kan göra inom detta område anser jag vara på plats i verksamheten. Där finns
möjligheten att utforma ett systematiskt arbete för att ständigt förbättra och göra verksamheten
säkrare.

5.1 Felkällor
Undersökning av huruvida vidarelarmning till SOS fungerar som avsett eller ej:
En intervjustudie ger som tidigare nämnt inte en helt perfekt bild av tillförlitligheten att
vidarelarmningen alltid fungerat som avsett. Svar på denna frågeställning grundar sig enbart i
muntliga intervjuer och ingen statistik från brandlarmanläggningen eller larmmottagare.
Kompletterande statistik från någon av dessa två källor hade kunnat ge en mer sanningsenlig
bild. Sådan eventuell statistik prioriterades bort med arbetets omfattning i åtanke. Hade
vidarelarmningen varit ett återkommande problem hos något eller några av sjukhusen så hade
detta dock med stor sannolikhet framgått under intervjustudien med antingen driftpersonal
eller räddningstjänst.
Framtagen larmstatistik från MSBs statistikdatabas IDA grundas på insatsrapporter skrivna av
insatsledare efter utryckning eller avslutad räddningsinsats. Detta kan göra att statistiken inte
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blir 100% tillförlitlig då insatsledare kan göra olika i bedömningar angående typ av insats och
övriga bedömningar som avgör vad insatsen slutligen kategoriseras som.
En intervjustudie ger inte alltid hela bilden när det handlar om statistik och enskilda
händelser. Därför kan en del uppgifter vara hur respondenten upplevt en inträffad händelse
snarare än vad som faktiskt hänt.
Intervjuguider utformades med avsikten att undvika ledande frågor och istället få fram vad
respektive respondent verkligen tycker. Utformningen blev enligt min mening lyckad där
frågorna blev avvägda på så vis att den sökta informationen kom fram utan att för den sakens
skull vara ledande. En del frågor var utformade på ett sådant sätt som gjorde att svaret antingen
bekräftade eller dementerade påståendet i frågan, men det uppfattades inte som ledande. Dock
utfördes en intervju i form av ett frågeformulär istället för att utföras på ett sätt som gör att
respondenten inte har möjlighet att förbereda sig på specifika frågor. Detta på grund av
svårigheter att hitta en tid som passade både mig och respondenten för att genomföra en
intervju.
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6 Slutsatser
Slutsatser framförs genom att besvara frågeställningarna som legat till grund för arbetet.
Ger brandlarmen hos de olika sjukhusen likvärdigt skydd?
Denna frågeställning har inget svar som går att utläsa rakt och tydligt ur resultatet utan är en
sammanvägning av flera olika parametrar. Intervjustudien genomfördes utan att
besiktningspersonalen tilldelats resultatet av dokumentgranskningen. Besiktningspersonalens
svar och framtagen statistik kompletterade därför varandra på ett bra sätt och de stämde
överens på flertalet punkter.
De sjukhus som enligt besiktningsprotokoll och besiktningsmän ligger i framkant när det
gäller åtgärdsarbetet av uppkomna brister är Kalix, Kiruna och Piteå.
Gällivare och Sunderby upplevdes av besiktningspersonal som bristfälliga i sitt åtgärdsarbete
och uppfattas inte heller som optimala av räddningstjänsterna.
Gällivare och Sunderby sjukhus har båda betydligt högre larmstatistik än de övriga tre, vilket
i Sunderbyns fall delvis kan förklaras med att sjukhuset är mycket större än de andra och
därför kan antas ha fler falsklarm. Gällivare och Piteå sjukhus kan jämföras storleksmässigt,
men vid granskning av larmstatistik och åtgärdsarbete sticker Gällivare ut i med högre
larmstatistik och ett större antal brister. Detta samtidigt som Piteå räddningstjänst upplever att
deras sjukhus fungerar mycket bra och inte utmärker sig bland kommunens övriga
verksamheter.
En samlad bedömning av insamlat resultat och kopplingar till teori gör att Gällivare sjukhus
upplevs som det sjukhus som har störst arbete framför sig för att nå upp till de övriga
sjukhusens nivå. Detta grundar sig i den låga åtgärdsstatistiken för brister, besiktningsmäns
uppfattning samt larmstatistiken som är högre än andra sjukhus i ungefärligt samma
storleksordning. Dessutom styrks denna uppfattning av Dungan (2007) då han anser att
brandlarmanläggningars tillförlitlighet snarare begränsas av sannolikheten för de mänskliga
åtgärderna av felande komponenter än felfrekvensen hos komponenterna i sig. Dock med
detta sagt, finns det ingen större oro för sjukhusets fortsatta verksamhet.
Kalix och Kirunas återkommande höga åtgärdsstatistik samt besiktningsmäns uppfattning om
Kirunas samarbetsvilja vid besiktningar och goda vilja att arbeta för ett säkrare brandlarm gör
att dessa sjukhus i mina ögon sticker ut i positiv mening. Detta trots det konventionella
brandlarm i Kiruna som räddningstjänsten har önskan om att byta till ett adresserbart.
Hur ser tillförlitligheten för brandlarmen ut hos sjukhusen gällande vidarelarmning till SOS.
Från intervjustudien framgår att vidarelarmning från samtliga sjukhus fungerar som avsett,
enligt driftpersonal, räddningstjänst eller båda parter. Inga problem nämns. Vidarelarmningen
fungerar, av allt att döma, bra. Ett larm behandlas som ett skarpt läge fram till dess att motbud
lämnats eller att behörig personal i form av driftpersonal eller räddningstjänst kommit fram
till platsen och själv kan konstatera om det är ett falsklarm eller skarpt läge.
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Skiljer sig signaleringen av detekterad brand hos de olika sjukhusen?
Signaleringen sker med akustiskt larm på samtliga sjukhus. På intensivvårdsavdelningen i
Gällivare och enstaka lokaler som exempelvis operationsavdelning i Kalix har optiska larm
installerats istället för akustiskt larm. Utöver detta har Piteå och Sunderby sjukhus
larmlagringstablåer och brandlarmskärmar utplacerade i sjukhuset som extra notifiering av
vart i byggnaden brandlarmet löst ut.
Sköts service och underhåll enligt bestämda tidsintervall?
Revisionsbesiktningar utförs årligen på samtliga sjukhus med undantag för Piteå sjukhus där
beslut tagits att endast utföra revisionsbesiktning vartannat år för att istället prioritera åtgärder
av uppkomna brister innan nya brister påpekas. Åtgärdsarbetet på Piteå sjukhus fungerar
enligt statistik och besiktningsmän bra då de under den senaste perioden åtgärdat 30 av 33
brister. Om detta väger upp för uteblivna besiktningar, som enligt Brandskyddsföreningen
(2017) skall ske minst en gång per kalenderår eller med maximalt 15 månaders mellanrum,
bör undersökas vidare. Utebliven besiktning år 2017 i Gällivare beror som tidigare nämnts på
att brandlarmanläggningen uppdaterades och färdigställdes under april/maj 2018.
Service och underhåll sker i mindre utsträckning på Gällivare och Sunderby sjukhus och mer
frekvent på Kalix, Kiruna och Piteå sjukhus.
Övergripande på samtliga sjukhus så utförs revisionsbesiktningar enligt angivna tidsintervall
förutom ovan nämnda undantag. Åtgärdsarbetet fungerar däremot inte lika bra. Enligt BFS
110:8 och revisionsbesiktningsanvisningar, Tabell 1, är B-brister: ”Fel/brister som kan
medföra att delar av anläggningen inte kommer fungera som avsett och/eller äventyrar avsett
syfte med brandskyddsanordningen”.
Brister som faller under denna kategorisering bör åtgärdas snarast möjligt och om sådana
brister återkommer år efter år kan inte åtgärdsarbetet anses utföras på ett tillfredställande sätt.
Dock sker åtgärdsarbetet med dessa brister i större utsträckning på en del sjukhus än andra.
Hur upplever räddningstjänsten att brandlarmen fungerar i respektive kommun?
Gällivare räddningstjänst önskar att det skulle kunna ställas hårdare krav på sjukhusets
brandlarm för att på så sätt kunna minska antalet onödiga larm.
Kalix räddningstjänst menar att sjukhusets brandlarm tidigare varit problematiskt men att det
blivit mycket bättre och idag fungerar bra.
Kiruna räddningstjänst beskriver inga större problem med sjukhusets brandlarm. En
förbättringsåtgärd, eller önskan, de lyfter är dock att de gärna hade sett ett adresserbart system
istället för det konventionella system som finns där idag.
Piteå räddningstjänst menar att sjukhusets brandlarm fungerar väldigt bra och att från en så
pass stor verksamhet som sjukhuset är, måste man förvänta sig ett antal falsklarm.
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Luleå räddningstjänst beskriver Sunderby sjukhus som en av de verksamheter som har flest
automatlarm i kommunen och vill se att det blir bättre nu när systemet uppdateras.

6.1 Vidare studier
En tidig tanke i utformningen av detta arbete var att kartlägga vilken typ av detektorer som
fellarmar mest frekvent. Detta arbete hade blivit allt för omfattande med de aktuella
frågeställningarna och att arbetet riktade sig mot 5 sjukhus i åtanke. Detta är något som skulle
kunna undersökas vidare.
Statistik för tillförlitlighet hos brandlarmsystem har varit en återkommande punkt i undersökt
litteratur. Både önskan om att jämföra med sådan statistik och även problematiken med ett
arbetssätt för att påvisa tillförlitligheten.

49

Litteraturförteckning

7 Litteraturförteckning
Abalo Aguilar, J. (den 30 januari 2018). Räddningstjänsten i Medelpad slutar åka med blåljus
på automatlarm. Hämtat från Sundsvalls Tidning:
https://www.st.nu/artikel/vasternorrland/raddningstjansten-i-medelpad-slutar-akamed-blaljus-pa-automatlarm den 10 oktober 2018
Academic Work. (u.d.). 3 intervjutekniker - vilken väljer du? Hämtat från Academic Works
webbplats: https://www2.academicwork.se/insights/arbetsgivare/intervjutekniker
November 2018
Arbetsmiljöverket. (2003). AFS 2009:2 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om
arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljöverket.
Boverket. (2018a). Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd, BBR: BFS 2011:6
med ändringar till och med BFS 2018:4. Boverket.
Boverket. (2018b). Retroaktiva krav. Hämtat från Boverkets webbplats:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/krav-pabyggnadsverk-tomter-mm/retroaktiva/# den 12 12 2018
Boverket. (u.d.). Indelning i byggnadsklass och verksamhetsklasser. Hämtat från Boverkets
webbplats: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-ombyggande/boverkets-byggregler/brandskydd/byggnadsklass-och-verksamhetsklasser/
November 2018
Brandskyddsföreningen. (2017). SBF 110:8 - Regler för brandlarm. Stockholm:
Brandskyddsföreningen.
Brandskyddsföreningen. (u.d.). Brandlarm och utrymningslarm. Hämtat från
https://www.brandskyddsforeningen.se/normer--riktlinjer/brandlarm/ den 18
september 2018
Dungan, K. W. (2007). Reliability of fire alarm systems. Hämtat från SFPEs webbplats:
https://www.sfpe.org/page/2007_Q1_4?&hhsearchterms=%22fire+and+alarm+and+sy
stems%22 den 16 november 2018
Festag, S. (den 29 november 2015). False alarm ratio of fire detection and fire alarm systems
in Germany – A meta analysis. Fire Safety Journal.
Festag, S. (den 5 juni 2018). False Alarms of Fire Detection and Fire Alarm Systems in
selected European Countries. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Gitz, R. (den 4 maj 2015). Kvinna tände eld på sig själv. Hämtat från SVTs Webbplats:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvinna-tamnde-eld-pa-sig-sjalv den 7
december 2018
Grimvall, G., Jacobsson, P., & Thedéen, T. (2003). Risker i tekniska system. Stockholm:
Studentlitteratur.
Hjort, J. (2005). Automatiskt brandlarm. Stockholm: Brandskyddsföreningen.
Holmstedt, G., & Nilsson, D. (2008). Kompendium i aktiva system - detektion. Lund: Lunds
universitet, Lunds tekniska högskola. Brandteknik och riskhantering.
Justitiedepartementet. (den 11 november 2003). Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Hämtat från Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-%20forfattningssamling/lag-2003778-om-skydd-motolyckor_sfs-2003-778 den 18 oktober 2018

50

Litteraturförteckning
Kågebro, E. (2007). Automatiska brandlarm Hur bör räddningstjänsten agera? Karlstad:
Räddningsverket.
Kliniska Studier Sverige. (den 29 Augusti 2018). Det Svenska sjukvårdssystemet. Hämtat från
Kliniska Studier Sveriges webbplats: https://www.kliniskastudier.se/forskningslandetsverige/det-svenska-sjukvardssystemet.html November 2018
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). (S.-E.
Torhell, Övers.) Lund: Studentlitteratur.
Levinson, P. (den 25 juni 2016). Dålig brandsäkerhet när sjukhus blir överbelagda. Hämtat
från Sveriges Radios webbplats:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6460377 den 5
december 2018
Mannerfelt Agneskog, C. (den 4 januari 2015). Falska brandlarm kostar miljoner. Hämtat
från Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/falska-brandlarm-kostar-miljoner den 4
oktober 2018
Nigéus, M. (den 7 juli 2016). Många onödiga larm till räddningstjänsten. Hämtat från
Norrbottens-Kuriren: http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/manga-onodiga-larm-tillraddningstjansten-8908436.aspx den 4 oktober 2018
Nilsson, E. (den 23 april 2018). Luleå kommun stänger brandstation i Gammelstad. Hämtat
från SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/lulea-kommunstanger-brandstation-i-gammelstad den 7 november 2018
Nyberg, M. (den 13 januari 2015). Brand tog sex vårdplatser. Hämtat från SVT Nyheters
webblats: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/brand-stoppar-sjukbesok-papsykiatrin den 7 december 2018
Nyyssönen, T., Rajakko, J., & Keski-Rahkonen, O. (2005). On the reliability of fire detection
and alarm systems - Exploration and analysis of data from nuclear and non-nuclear
installations. Esbo, Finland: VTT Information Service.
Region Norrbotten. (den 20 januari 2014 a). Gällivare Sjukhus. Hämtat från Region
Norrbottens webbplats: http://www.norrbotten.se/gallivaresjukhus den 7 november
2018
Region Norrbotten. (den 20 januari 2014 b). Kalix Sjukhus. Hämtat från Region Norrbottens
webbplats: http://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Sjukhus/Kalix-sjukhus/
den 7 november 2018
Region Norrbotten. (den 6 april 2016). Kiruna sjukhus. Hämtat från Region Norrbottens
webbplats: http://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Sjukhus/Kiruna-sjukhus/
den 7 november 2018
Region Norrbotten. (den 22 september 2017). Piteå Sjukhus. Hämtat från Region Norrbottens
webbplats: http://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Sjukhus/Pitea-sjukhus/
den 7 november 2018
Region Norrbotten. (den 18 januari 2018). Sunderby Sjukhus. Hämtat från Region Norrbottens
webbplats: http://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Sjukhus/Sunderbysjukhus/ den 7 november 2018
SF Brandskyddskontroll. (u.d.). Besiktining. Hämtat från SF Brandskyddskontrolls webbplats:
http://www.brandskyddskontroll.nu/vara-tjanster/besiktning den 11 oktober 2018
Svenning, C. (2003). Metodboken (5:e uppl.). Eslöv: Lorentz Förlag.
51

Litteraturförteckning
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4:e [omarb.] uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.
Wandrell, K. (den 4 December 2009). Sjukhus dåligt rustade mot brand. Hämtat från
Brandsäkert.se: https://www.brandsakert.se/2009/1204/sjukhus-dåligt-rustade-motbrand den 27 September 2018

52

Bilagor

Bilagor
Bilaga A Bilaga B Bilaga C Bilaga D Bilaga E Bilaga E1-7

Mailutskick
Sammanfattning av sjukhusens brandlarm.
Exempel på besiktningsprotokoll från revisionsbesiktning.
Exempel på dokumenterade brister för orienteringsritningar
Intervjuguider.
Intervjusvar. 1-5 intervju med sjukhuspersonal. 6-7 besiktningsmän
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Bilaga A – Mailutskick
Hej!
Mitt namn är Joakim Trane och jag skriver under hösten examensarbete på
Brandingenjörsprogrammet vid LTU.
Arbetet jag planerar att skriva kommer handla om tillförlitlighet hos automatiska
brandlarmsystem med inriktning på Norrbottens fem sjukhus, Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå
samt Sunderby sjukhus.
Jag har för avsikt att undersöka om sjukhusen har likvärdigt skydd gällande omfattning och
utformning av brandlarmen samt tillförlitligheten att systemen fungerar som de är avsedda att
göra vid brand.
För att utföra detta arbete behöver jag ta del av besiktningsprotokoll, anläggarintyg med mera.
Det är även av intresse att utföra intervjuer med anläggningsskötare för respektive sjukhus för
att höra deras åsikter och synpunkter i den mån de har tid att delta i studien.
Jag ser fram emot att få komma ut till de olika sjukhusen och träffa personal på plats och
jag hoppas att detta arbete går att genomföra med er hjälp!
Vänliga hälsningar
Joakim Trane
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Bilaga B – Sammanfattning av sjukhusens brandlarm
Gällivare
Typ av anläggning
Driftsatt/uppdaterad
Alarmering
Täckningsyta

Kalix
Typ av anläggning
Driftsatt/uppdaterad
Alarmering
Täckningsyta

Kiruna
Typ av anläggning:
Driftsatt/uppdaterad:
Alarmering:
Täckningsyta.

Adresserbart i nyrenoverade avdelningar. Konventionellt i äldre
avdelningar.
Färdigställt 2018. Nya centraler monterade över hela sjukhuset.
Inklusive tandvårdshuset.
Primärt akustiskt larm. Intensivvårdsavdelningen, IVA, försedd med
ljussignal.
Deltäckande. Utrymningsvägar, gångstråk, tekniska utrymmen och
samtliga ytor där vårdverksamhet bedrivs är försedda med detektorer.

Adresserbar
Driftsatt 2007, kompletterats och anpassats vid om-/tillbyggnationer
Primärt akustiskt larm. Optiskt larm på enstaka platser. Ex
operationsavdelning.
Deltäckande. Utrymningsvägar, gångstråk, tekniska utrymmen och
samtliga ytor där vårdverksamhet bedrivs är försedda med detektorer.

Konventionell, icke adresserbar
Driftsatt 2012, uppdaterad 2018
Genomgående akustiskt larm.
Deltäckande. Utrymningsvägar, gångstråk, tekniska utrymmen och
samtliga ytor där vårdverksamhet bedrivs är försedda med
detektorer.

Piteå
Typ av anläggning:
Adresserbar
Driftsatt/uppdaterad: Uppdaterad med nya centralenheter och detektorer 2011
Alarmering:
Genomgående akustiskt larm. Larmlagrinstablåer utplacerade i
sjukhuset för ytterligare information till personal.
Täckningsyta:
Deltäckande, utrymningsvägar, gångstråk, tekniska utrymmen och
samtliga ytor där vårdverksamhet bedrivs är försedda med
detektorer.

Sunderby
Typ av anläggning:
Adresserbar
Driftsatt/uppdaterad: Driftsatt 2017
Alarmering:
Genomgående akustiskt larm. Brandlarmskärmar hos driftpersonal,
huvudentré samt barn- och vuxenpsykvårdsavdelningar.
Täckningsyta:
Heltäckande
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Bilaga C - Exempel på utdrag ur besiktningsprotokoll från
revisionsbesiktning.
Avvikelser
Beskrivning av avvikelse från regelkrav

Nr.

Kategori för
avvikelsen.

B-006:7
OMRÅDE HA, BESIKTAT 2015-05-19 forts.
07.5

Orienterings-/Serviceritning.

B

Blad 64. Serverrum 108.4003 A ej redovisad.
Blad 59. Hänvisning skall ske till blad 41 ej blad 16.
Blad 61 saknar adressmärkning (endast tekniknummer).
Ritning nr. 44 ej reviderad efter gjorda ombyggnationer inom sektion 255.
Blad 74, sektion 467 felaktigt redovisad. (Finns ej)
Blad 88. Planritning stämmer ej pga. ombyggnationer.
Blad 44, sektion 261. Planritning justeras.
08.2

Byggnad 106. Våning 5, del 3. Dörr mellan sektion 274 och 275 upplåses ej vid
brandlarm.

A

08.3

Byggnad 106. Våning 2, del 3, sektion 259. Brandlarmskabel till detektor
hänger löst.

C

10.1

Byggnad 106, plan 5, del 3. Dörr mellan sektion 273 och 274 upplåses ej vid
brandlarm.

B

12.1

Hus 106, våning 5, del 1. Värmedetektor sektion 616 adress 19 bytes till
rökdetektor då utrymmet numera är ett serverrum.

B

12.2

Hus 106, våning 2. Apparatrum D 2060 (Bravidas lokaler). Detektorer saknas i
ventilationsaggregat.

B

12.3

Central 14 saknar batteribackup (likriktare trasig).

B

13.3

Byggnad 106, plan 2, del 10. Dörr mellan sektion 407 och 467 stänger ej vid
vid brandlarm från sektion 407.

B

14.1

Byggnad 108, plan 2. Styrfunktion av Besamöppnare på dörr mellan sektion 453
och 464 fungerar ej.

B

14.4

Byggnad 106. Ventilationsaggregat LB106:13 stänger ej vid brandlarm.

B

14.5

Byggnad 106. Rökdetektor sektion 282 adress 2 larmar som adress 12.

C

Kategori

Förklaring

A

Fel och brister som kan innebära att anläggningen inte är funktionsduglig och/eller äventyrar
avsett syfte med brandskyddsanordningen

B

Fel och brister som kan medföra att delar av anläggningen inte kommer att fungera som avsett
och/eller äventyrar avsett syfte med brandskyddsanordningen
Mindre fel och brister som kan innebära att anläggningen inte uppfyller ställda krav i regelverket

C

- Liknande brister som fått olika klassificering.
IV
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Bilaga D - Exempel på dokumenterade brister för orienteringsritningar

Bilaga 1 – Fel Orienterings-/serviceritningar
Sida 3 av (5)

B-006:17
2016-12-07

Blad 19, sektion 43. Ljusbehandling. Övervakad yta enligt ritningar
stämmer ej överens med verkligheten.
Blad 19, sektion 43. Larmdon i magnetröntgen ej redovisat på serviceritning.
Blad 20, sektion 40. Ett larmdon i kök ej redovisat på serviceritning.
Blad 20. Personalrum i sydost ej angivet som övervakat område.
Blad 21, sektion 38. Yttre indikeringar enligt ritningar finns ej i
verkligheten.
Blad 21, sektion 37. Dörrhållarmagnet mellan korridorer ej redovisad
på serviceritning.
Blad 21, sektion 38. Larmdon i restaurang ej redovisad på
serviceritning.
Blad 22. Sektion 35 felaktigt skrafferad i samma färg som sektion 36
Blad 23, sektion 34. Bastur i omklädningsrum ej redovisade som
övervakade.
Blad 23, sektion 34. Larmdon i omklädningsrum närmast sektion 35
ej redovisad på serviceritning.
Blad 23, sektion 35. Ett larmdon i östra korridoren ej redovisad på
serviceritning.
Blad 25, sektion 14. Larmknapp ej redovisad.
Blad 25 och 26, hus G, plan 6 och 7. Hissar felaktigt redovisade, tre
av hissarna finns ej i verkligheten.
bBlad 26, sektion 63. Planritning stämmer ej överens med
verkligheten.
Blad 27, hus G, plan 5. Hissarna i mitten av huset, en hiss för
mycket redovisad. Larmknapp i sidotrapphuset ej redovisad
Blad 28, hus G, plan 4, del 2. Vid adress 14 saknas trappsymbol
(spiraltrapp).

SF BRANDSKYDDSKONTROLL | BOX 186 | 941 24 PITEÅ | TEL: 0911 -131 60
www.brandskyddskontroll.nu
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Bilaga E - Intervjuguider
Intervjuguide - driftpersonal
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilket år öppnade sjukhuset?
När installerades den befintliga brandlarmanläggningen?
Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
o Om dåligt, förklara vidare.
Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning, hur
och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid akustiskt eller finns det andra
typer av intern larmning?
Har det uppstått några problem med denna utformning?
Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om felande
komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
Når alla larm SOS/räddningstjänst?
Vad har ni för tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll,
kvartalsprov och revisionsbesiktningar?
Vad är anledningen till att specifika brister finns kvar i besiktningsprotokollen år efter
år?
Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
Har ni någon uppfattning om varför statistiken skenade 2004–2005? (för berörda
kommuner)
Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kontrollera styrningar?

Intervjuguide – Räddningstjänst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Ex. Revisionsbesiktningsintyg som skall skickas in årligen
Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?
Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?
Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?
Hur är avtalen uppbyggda mellan sjukhus och räddningstjänsten?
Har ni någon uppfattning om varför statistiken skenade 2004–2005? (för berörda
kommuner)
Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
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Intervjuguide – Besiktningspersonal
•

Har ni någon skillnad i tillvägagångssätt för besiktning av sjukhus i jämförelse med
andra verksamheter?

•

Hur går generellt en besiktning till? Tillvägagångssätt innan, under och efter
besiktning?

•

Vad utgår ni från för att kontrollera styrningar i sjukhusen?

•

Hur uppfattar ni/du att arbetet med att åtgärda brister går för sjukhusen?

•

Hur sker återkopplingen mellan sjukhusen och er angående åtgärdade bristlistor?

•

Har ni någon uppfattning om anledningen till att brister ligger kvar och inte åtgärdas?

•

Hur görs skillnaden i bedömning mellan A- och B-brister? Är det enbart enligt
tabellen nedan?

VII
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Bilaga E1 - Intervju Gällivare sjukhus
•
-

När öppnade sjukhuset?
Oktober 1973.

•
-

När installerades den befintliga brandlarmanläggningen? Ombyggnader/tillbyggnader?
Färdigställdes april/maj 2018, centralenheten ny, deckare på nya avdelningarna nya.
Byts ut efterhand som det renoveras. Besiktning utfördes ej 2017 pga detta.

•
-

Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
Om dåligt, förklara vidare.
Fungerar som det ska, tjuter när det ska.

•
-

Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
Nej.

•
-

Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning,
hur och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid ljud eller finns det andra
typer av larm ex. BEST-systemet? Vet personalen hur systemet fungerar?
IVA ljussignal, tjuter på operation. BEST-systemet fungerar som det ska.

•
-

Har det uppstått några problem med denna utformning?
Något litet för ett par år sedan då Siemens och BEST fick samarbeta lite.

•

Känner du till någon incident då systemet inte fungerat som det är tänkt?

•
-

Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om
felande komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
Signal till driftdator och jourtelefon. Uppfattas när exempelvis detektorer slitits ner.

•
-

Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
ja

•
-

Når alla larm SOS/räddningstjänst?
Ja

•

Tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll, kvartalsprov
och revisionsbesiktningar?
Mindre fel, trasiga glas osv bytas själv. Större delar ligger på förvaltaren och lyfts till
dem, de får ta ställning till det.

•
-

Anledning till att brister ligger kvar och inte blir åtgärdade?
Besiktningsfirman, har olika personer som kommer. En lösning som var ok när
sjukhuset byggdes är inte ok längre. Bland annat.
Saker de inte får göra något åt, ex ritningsändringar, då tas det med förvaltaren. Äldre
brister anser fastighetsförvaltaren att det inte ska åtgärdas då det var ok när det
byggdes och installerades.
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•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?

Gällivare
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

-

Matlagning och duschar på PVA. Det har alltid varit något när det larmat.

•
-

Vad hände 2004-2005? (för berörda kommuner)
Vet ej. Kan ha varit angående ombyggnationer i länet.

•
-

Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kolla styrningar?
Brandritningar. Hur brandcellerna ska se ut.

Tandvårdshuset: Har inte varit inkopplat till SOS tidigare, men är det nu.
Antalet brister beror mycket på vilken person som kommer och besiktigar.

Intervju Gällivare Räddningstjänst
•
-

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
Heltidsstyrka, 4 räddningsvärn.
LKAB har räddningsstyrka där de hjälps åt.

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Gällivare
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Automatlarm utan brandtillbud

-

Brand/Brandtillbud i byggnad

Personalbostaden, relativt nybyggd, på sjukhuset har problem med deckare vid
matlagning.
Gällivare kommun har inte så många larm kopplade mot SOS, varje larm kostar en
avgift. Egna larmsändare på sina objekt. Kan vara ”samlat” larm från sjukhuset.
Man hade en mindre larmcentral i kommunen för drygt 3 år sedan där alla larm
kom in.

•

Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Senaste åren har de börjat bli bättre på det. En ny brandingenjör så att de nu är två
och har mer tid att prata ihop sig. Anläggarintyget, tittar vilka krav som ställs i
SBF 110:X, vad krävs? PBL – säkerhet i händelse av brand – anläggningen ska
alltid fungera. Föreläggande om att det ska revisionsbesiktigas.

•

Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
(Jens Hjort nämner det lite kort i Brandskyddsföreningens kompendium ”Automatiskt
Brandlarm” s.7).
- Sitter på mycket larmsstatistik, ex. boendet, man borde följa upp mer och titta vart
de återkommande larmen faktiskt kommer ifrån (detektorer) för att åtgärda.
- Kommunala bostadsförvaltingen sköter om byggnaderna. Vem betalar flytten av
detektorn? Flera aktörer i samma byggnad.

•

Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
- Nej.

•

Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?
- Nej.
Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?

•
•

Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?
- Tittar framförallt på personsäkerhet.

X
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•

Avtal. Hur är avtalen uppbyggda, finns det några?
- Sjukhuset går till SOS, bedömning räddningstjänst?
- Tanke inom länet, att ställa högre krav på anläggningar som har brandlarm enl.
SBF 110:X. Har man en bra anläggning så är det lättare att bedöma om det är
räddningstjänst eller ej.
- Åker ej med blåljus till automatanläggningar.

•

Vad hände 2004–2005? (för berörda kommuner)
- LSO kom 2004, kan vara att man bedömt det i insatsstatistiken på ett visst sätt när
detta kom. Ev. SOS som ej ser det som räddningstjänst eller att den som åkt på
”falsklarm” ej fyllt i insatsrapporten.

•

Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
- Önskan är att (ligger delvis på rtj) sjukhuset som är en stor anläggning har minst 2
kontaktpersoner på räddningstjänsten och får ingående orientering på sjukhuset
med anläggningsskötare. På så sätt får bättre insikt i sjukhuset och förstår deras
system.
Sysslar för lite med ”rådgivning och information”. Skulle vilja göra det mer.
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Bilaga E2 - Intervju Kalix sjukhus
•

När öppnade sjukhuset?
- Första delen på 50-talet. Nya delen från mitten av 70-talet.

•

När installerades den befintliga brandlarmanläggningen? Ombyggnader/tillbyggnader?
- Ca, 10 år sedan. Ombyggnader och tillbyggnader lite hela tiden.

•

Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
Om dåligt, förklara vidare.
- Överlag bra, just nu bekymmer med sektionen ”panncentralen”. Långa ledningar
som larmar av någon anledning. Skulle vilja ha någon form av ”avlarmare” på
plats nere i driften för att slippa gå långa vägen upp till centralenheten och slå av
larmet.

•

Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
-

•

•

Larmöverföringen från sektion ”Panncentralen”. Detektorerna byttes där för två år
sedan. Hade en slavcentral där tidigare. Lade till panncentralen i sjukhusets larm
istället för att det skulle vara två separata. De gamla detektorerna bytades ut, men
inte ledningarna. Man ville byta kablage samtidigt som deckarna, men siemens sa
att det inte skulle behövas. Nya adresserbara systemet har kablage på 1,0mm,
gamla har ca 0,2mm. ”som en gammal telefonkabel”. Ca 2 km kabel nere i
panncentralen. Ett par på siemens hade det som sista uppdrag innan nya jobb så
det blev nog att det föll mellan stolarna när ny personal kom.

Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning,
hur och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid ljud eller finns det andra
typer av larm ex. BEST-systemet? Vet personalen hur systemet fungerar?
-

Framförallt akustiskt larm på sjukhuset, optiska larm förekommer på något enstaka
ställe. Det har givits förslag att lägga in larm från alla olika anläggningar på länets
hemsida, personalsidan. På så vis kan Kalix och Luleå veta att det brinner i
Gällivare, exempelvis. Det kompletterades med optiska larm inne på operationen
för att man där ska vara medveten om det brinner på avdelningen.

-

Tjeders-system insatt för ca 2,5 år sedan, (Röd-gröna skärmen där avdelningarna
kan larma hjälp av personal). Brandlarmet kan gå in och bli överordnat de andra
”notiserna” på dessa skärmar.

-

Nu vill man ha ”tyst vårdmiljö” utan ljud och display enligt Region Norrbotten
sedan 2017. Det finns nu delar av sjukhuset som har larm till telefoner istället för
på skärmarna i taket. Används på ett par avdelningar idag, men kommer finnas i
hela regionen tillslut. Larmet kommer då enbart ut i telefoner till personalen på
den berörda avdelningen.

Har det uppstått några problem med denna utformning?

XII

Bilagor
-

Det har fungerat som avsett. Det har inkommit anmärkning från besiktningsfirma
vid besiktning angående texter som inte gick ut rätt. Vid kontroll gick det ut rätt
och problemet kan anses som åtgärdat.

•

Känner du till någon incident då systemet inte fungerat som det är tänkt?

•

Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om
felande komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
-

Från BC går brand- och fellarm ut till jourhavande driftreparatör. Jourhavande har
jourtelefon och larmet kommer till en skrivare i sjukhusdriften, telefon och
akutmottagning samt SOS. Larmet går enbart till akuten kvällstid.

•

Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
- Ja, de har ett gott samarbete med Siemens brand som hjälper mycket. Stanley på
Grytnäs VC.

•

Når alla larm SOS/räddningstjänst?
- Det har alltid fungerat klockrent. Alla kvartalstest har givit kvittering hos SOS.

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Automatlarm utan brandtillbud

-

Brand/Brandtillbud i byggnad

Skolan tillhörde landstinget, nu kommunen. Elevhemmet hyrs ut till skolan och
distanspersonal på sjukhuset. Boende där lagar mat ”oförsiktigt” och det har
kommit många larm därifrån.

•

Tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll, kvartalsprov
och revisionsbesiktningar?
- De betas av och åtgärdas allt eftersom. Ifylld digitalt dokument skickas till
besiktningsfirma så att de kan bocka av där.

•

Anledning till att brister ligger kvar och inte blir åtgärdade?

XIII

Bilagor
-

•

Åtgärdslistorna skrivs noggrant vem som gjort vad. Att brister ligger kvar är på
grund av bristfällig återkoppling till besiktningsfirma. De är åtgärdade men
besiktningsfirma har inte strukit punkterna. Tidigare har åtgärder gjorts men
dokumenten har av olika anledningar inte kommit fram. Besiktningsfirma frågar ej
efter vad som gjorts sedan senaste besiktningen. Besiktningsfirma byter
besiktningsmän för objekten då och då, detta kan göra att det kommer nya ögon
och uppfattar saker som de tidigare missat. Undviker att besiktningspersonalen
känner sig hemmastadd och får istället hålla sig på tårna.

Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kontrollera styrningar?
- Anläggarintyget.

Entreprenörer ringer in varje morgon och ber om att få sektioner avställda för dagen. Dessa
sektioner sätts åter i drift vid arbetsdagens slut för att undvika att sektioner står avstängda och
glöms att driftsättas igen. Önskar hårdare regler angående byggen, ombyggnad, renovering.
Har blivit mycket bättre med entreprenörer. i början var det många larm som var relaterade till
om/tillbyggnad, men de har minskat avsevärt.
Sjukhuset byggs konstant om och till hela tiden, men man kan tycka att bristlistorna bör ligga
på 0 tillslut då man arbetar med brister och förebyggande hela tiden.
Hela brand-biten har förbättrats avsevärt de senaste åren sedan de tog tag i det ännu mer i
Luleå.
Sedan driften blivit baserad på länet istället för på privatisering så har det förbättrats väldigt
mycket.
Överlag väldigt bra och kunnig.

Intervju Kalix Räddningstjänst
•

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
- Heltid och deltid på station, deltid i Töre.

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
- Elevhemmet, matlagningen. En del av köksfläktarna där är endast kolfilter.
Detektering i ventilationen på sjukhuset har tidigare varit problem.

XIV

Bilagor
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

•

Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Revisionsbesiktningsintyg som skickas in årligen
- Tillsyner utförs genom stickprovskontroller och föreläggande skrivs om det är
brister som anses vara allvarliga. Åtgärdas inte dessa blir det vite.

•

Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
(Jens Hjort nämner det lite kort i Brandskyddsföreningens kompendium ”Automatiskt
Brandlarm” s.7)
- Nej men vid automatlarm har man valt att ej åka med blåljus.

•

Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
- Inget på rak arm. Fick in larmet direkt till station
Inte vad han vet bara sådär, larmet var tidigare direktkopplat till stationen men är
inte det längre. Man tyckte att det var för dyrt.

•

Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?
- Nej
Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?

•

-

Krav för att åtgärda brister är de föreläggande som skrivs vid allvarliga brister.
Dessa går att överklaga från sjukhusets sida.

•

Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?
- Stickprov utförs på plats. (Bristlistorna är inte utgångspunkten).

•

Avtal. Hur är avtalen uppbyggda, finns det några?
- De befintliga avtalen för automatlanläggningar håller på att gå ut och nya ska
skrivas.

•

Vad hände 2004-2005? (för berörda kommuner)
XV

Bilagor

•

Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
-

Har varit brister tidigare, men funkar väldigt bra nu. Bra mot Helena och Daniel.
Det har tidigare varit en del brister och problem med anläggningarna. Nu fungerar
anläggningarna och arbetet väldigt bra. Bra arbetat från de som sitter i Luleå.

XVI

Bilagor

Bilaga E3 - Intervju Kiruna Sjukhus
•
•

När öppnade sjukhuset?
- Ca 60-tal.
När installerades den befintliga brandlarmanläggningen? Ombyggnader/tillbyggnader?
- Oklart, Uppdaterades april-maj 2018.

•

Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
Om dåligt, förklara vidare.
- Inga konstigheter.
I somras när det var varmt, centralapparat i huvudentré, drog två larm när den var
varm.

•

Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
- Nej, alla delar fungerar som det ska.

•

Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning,
hur och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid ljud eller finns det andra
typer av larm ex. BEST-systemet? Vet personalen hur systemet fungerar?
- Akustiskt larm helt och hållet.

•

Har det uppstått några problem med denna utformning?
- Vid stora revisionsbesiktningen för 2 år sedan lades en hel del larmdon till.

•

Känner du till någon incident då systemet inte fungerat som det är tänkt?
- Nej.

•

Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om
felande komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
- SOS hör av sig om det är något fel på anläggningen, ej adresserbart.

•

Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
- Allt sköts som det ska.

•

Når alla larm SOS/räddningstjänst?
- Har alltid fungerat.

•

Tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll, kvartalsprov
och revisionsbesiktningar?
- Protokollen matas av från listan. De hinns med innan nästa kontroll utförs.

•

Anledning till att brister ligger kvar och inte blir åtgärdade?
- Kanske någon enstaka gång, men det hinns ikapp. I princip bara C-brister som inte
hunnits med.
- (gavs inget direkt svar på varför bristerna ligger kvar. Mellanhand? Miss i
kommunikationen mot SP?)
Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?

•

XVII
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

-

Matlagning i sjukhuset och på boendet.
brand i en kompressor i somras.
Dialysavdelningen byggdes troligen om 2012.

•

Vad hände 2004-2005? (för berörda kommuner)

•
-

Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kolla styrningar?
Anläggarintyg.

Installation, gamla deckare fungerade oavsett polaritet, nya har specifika plus och minus. Blå
som plus ibland, blå som minus ibland.
Hantverkare har plikt att berätta vart de ska arbeta och sedan när de är klara för dagen.

Intervju Kiruna Räddningstjänst
•
-

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
1+4, deltid vittangi svappavara + värn. LKAB finns med i larmplanen, skickas ut.

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

XVIII

Bilagor
-

En del från äldreboenden och okända orsaker.
Ombyggnad.

•

Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Revisionsbesiktningsintyg som skickas in årligen
2 olika metoder, kan lämna återbud till SOS och då åker man inte dit. Ej blåljus på
automatlarm.

•
-

Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
(Jens Hjort nämner det lite kort i Brandskyddsföreningens kompendium ”Automatiskt
Brandlarm” s.7).
Höga avgifter. Halverad vid motbud.

•
-

Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
Nej.

•
•

Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?

-

Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?
Kontrollerat att rev.besiktningar. är utförda.

•

Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?

•
-

Avtal. Hur är avtalen uppbyggda, finns det några?
Mot SOS och ett mot räddningstjänsten. Godkänner att man åker på automatlarm och
tar ut avgifter när det felar.

•

Vad hände 2004–2005? (för berörda kommuner)

•
-

Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
Vill ha adresserbart system för att åka direkt till berörd avdelning istället för att titta i
centralenheten.

Fram till 2008-2009 var rtj ute och körde månadsprovningar. Det togs bort.

XIX
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Bilaga E4 – Intervju Piteå Sjukhus
•
-

När öppnade sjukhuset?
Äldsta delen är från början av 1900-talet, de nya delarna byggdes 93, delar byggda 63,
70-talet och 80 och 90.

•
-

När installerades den befintliga brandlarmanläggningen? Ombyggnader/tillbyggnader?
Adresserbart system, installerades 2011, kablaget har behållits sedan tidigare. Nya
deckare i samband med nya centralenheter

•

Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
Om dåligt, förklara vidare.
Fungerar jättebra.

•
•
-

Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
Enstaka fel på detektorer förekommer, ex smuts men inget återkommande i samma
sektion.
Sommaren 2018 inträffade ett åsknedslag i sjukhuset. Tre brandlarmcentraler slogs ut
vid den incidenten.
Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning,
hur och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid ljud eller finns det andra
typer av larm ex. BEST-systemet? Vet personalen hur systemet fungerar?
Akustiskt larm. Utplacerade brandskåp i huvudentré, vid kontor, hos driftpersonalen
och på akutmottagningen. Även mindre displayer i form av larmlagringstablåer på
olika platser i sjukhuset. Dessa används dock ej för larmlagring och kvittera larm utan
mer för att personalen på sjukhuset skall få information. (larmlagringstablåer på olika
platser, används ej som larmlagring, mer som översiktlig information.). Ingen som kan
undgå att veta om det börjar brinna.

• Har det uppstått några problem med denna utformning?
Garantitid på 5 år från 2012. Troligtvis därför det står Leveransbesiktning på
revisionsbesiktningen.
•

Känner du till någon incident då systemet inte fungerat som det är tänkt?

•

Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om
felande komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
Information om fel- eller brandlarm kommer in till SOS då det är adresserbart. Detta
syns även i tablåer. SOS ringer så fort det är fel- eller brandlarm, det kommer även
mail.

-

•
-

Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
Sköts som det ska! Månadsvis och kvartalsvis. Rev-bes med 2-3 års intervall då det
varit en del punkter att arbeta igenom. Ambitionen var från början att göra det årsvis
men det har blivit vartannat år.

XX
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•
-

Anledning till uteblivna revisionsbesiktningar -16 och -17?
Arbeta ifatt brister.

•
-

Når alla larm SOS/räddningstjänst?
Är åtgärdslistorna i sin ordning så fungerar det som det ska. Det har aldrig inträffat att
alarmeringen till SOS inte fungerat.
SOS är jobbiga att arbeta med, pga att det krävs olika behörigheter för att få ut
information och ändra i systemet, ändra åtgärdsunderlag, ge behörighet till personer
att utföra ändringar och underhåll.
A-behörig, de lämnar inte ut saker till vem som helst. Trots uppgivit att man är från
regionen och är fastighetsskötare, hotade till högsta SOS-chef att säga upp avtal.

•

Tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll, kvartalsprov
och revisionsbesiktningar?

-

Nu vid 2018-års besiktning. Driftpersonal tar hand om de enklare punkterna. Större
brister tar leverantören, ComDate, hand om. Ex, serviceritningar som behöver ändras.

•
-

Anledning till att brister ligger kvar och inte blir åtgärdade?
Antingen har anläggarfirman arbetat med brister och inte tagit hand om dem fullt ut
och/eller inte strukit alla punkter de arbetat med.
Det har varit olika besiktningsmän med olika syn på saker. Ibland görs bedömningar
från nyare SBF än vad anläggningen är projekterad med. Besiktningsfirma glömmer
ibland att ta bort åtgärdade brister. Ibland missas det att det finns detektorer i
utrymmen och dyker då upp som en brist och ibland anmärks brister felaktigt.
Det har blivit en stor förändring i de nya protokollen med ifyllbara sistasidor. Det var
ett bra Initiativ som kom från regionen i stort, via Daniel och Helena.
Hade möte med besiktningsfirma och ifrågasatte varför nya listan var lika stor som de
man nyss åtgärdats. Det sker ständigt förändringar på sjukhuset så det är förståeligt att
det kommer punkter, men ej på samma platser som de redan tittat på tidigare där ingen
ombyggnation skett.

-

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Automatlarm utan brandtillbud

Brand/Brandtillbud i byggnad

XXI

Bilagor
-

Heta arbeten, misstag vid ombyggnationer. De ska ringa och berätta vart de
arbetar. Ska ansöka och ha tillstånd för heta arbeten. Detta efterföljs inte alla
gånger.

•

Vad hände 2004–2005? (för berörda kommuner)

•

Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kolla styrningar?
-

Detta görs vid besiktningarna. Sker vid provningen av anläggningen.

Deltäckande system, ofullständig övervakning. Utrymningsvägar, apotek, huvudentré plus
gångstråk, heltäckande i hotell, korridorer och matrum i huvudbyggnaden + patientrumen
dock ej toaletterna och personalrum samt förråd. Expeditioner samt kontor/samtalsrum ej
detekterade. Tekniska utrymmen detekterade. Detekterat i samtliga lokaler där
vårdverksamhet utförs.

Intervju Piteå Räddningstjänst
•

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
-

-

•

Heltidsstation, 1 insatsledare och 5 brandmän med 90 sekunders anspänningstid.
RIB-tjänst dygnet runt, 15 min insatstid till station. RIB för älvsbyn också. Dagtid
veckodarar 1 insatsledare + 5 brandmän extra. 5-skiftsorganisation. Femte gruppen
går på dagtidsskift 7-16. De sköter underhåll och utbildningar och liknande runt
om i kommunen.
Deltid för huvudstationen (deltidsstationcentrum) 1 styrkeledare 4 brandmän 8 min
inställelsetid. Nattetid och fredag eftermiddag enbart ett skift.
3 värn, norrfjärden, infjärden och långträsk. 10 person på varje.

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Automatlarm utan brandtillbud

-

Brand/Brandtillbud i byggnad

Orsakerna är primärt hantverkare, det förekommer även att matlagning och ånga i
samband med dusch och städ löser ut larmet.

XXII

Bilagor
-

Ett automatlarmsprojekt arbetas med just nu i Norrbotten. Många larm saknas.
Man vet att det förekommer ett visst antal larm, men endast ett visst antal
registreras. Hur påverkar automatlarmen räddningstjänstens verksamhet?

•

Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Revisionsbesiktningsintyg som skickas in årligen?
- Det finns en kvalitetsplan för hur man ska ta hand om sin anläggning för att få ha
den kopplad till räddningstjänsten. SBF 110 skall uppfyllas. Revisionsbesiktningar
skall göras, onödiga larm skall utredas och åtgärdas och man de förhindra att de
återkommer. Påtalar återkommande händelser och säger åt sjukhuset att åtgärda
orsaken.

•

Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
(Jens Hjort nämner det lite kort i Brandskyddsföreningens kompendium ”Automatiskt
Brandlarm” s.7).
- Tidigare hölls informationsträffar med de stora aktörerna i kommunen där man
upplyste om ”tänk på detta, och sköt er anläggning”.

•

Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
- Inget som känns igen. Nej det ska det inte ha varit.

•

Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?
- Nej.

•

Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?
- Inte direkt, lutar sig mot kvalitetsplanen, uppfyll SBF, åtgärda inom angivna tider.
Känslan är inte att man måste göra det.

•

Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?
- Ögnar igenom bristerna på samma sätt som man ser faktiska brister ute i
korridoren. Varför har man infört styrningen? Påtalas på samma sätt som ex.
uppställda dörrar.

•

Avtal. Hur är avtalen uppbyggda, finns det några?
- Uppfyll kvalitetsplanen à SBF 110 och allt som hör den till.
- Motverka onödiga larm
- Årsavgift beroende på anläggningens storlek, ingår x antal onödiga larm. Fler än
så blir det extra kostnader. Uppfyller man inte avtalet så säger man till SOS att de
inte får skicka vidare till RTJ.
- Anläggarintyg och besiktningsintyg.

•

Vad hände 2004–2005? (för berörda kommuner)

•

Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
- Sjukhuset är inte dåligt, tvärtemot, en bra anläggning. Det nämns inte som ett
problem. Stor anläggning som man måste förvänta sig ett antal onödiga larm ifrån.

XXIII

Bilagor
Berätta för dem när man är där hur viktigt det är att det fungerar. Ha bra åtgärder
mot saker som kan utlösa larmet.
Blåljus vid automatlarm, full styrka.
Älvsbyn enbart deltidsstation, åker full styrka och blått ändå. Blir en stor kostnad. Mer
kännbart på en deltidsstation.

XXIV
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Bilaga E5 - Intervju Sunderby sjukhus
•

När öppnade sjukhuset?
- 99
Byggs till för 1 miljard nu 2018
Systemet och kortpassagesystem utbytt under 2017

•

När installerades den befintliga brandlarmanläggningen? Ombyggnader/tillbyggnader?
- 2017 driftsattes.

•

Hur upplever du att sjukhusets brandlarm fungerar? Bra/dåligt?
Om dåligt, förklara vidare.
- Systemet fungerar jättebra. Tidigare gick notiser för brandlarmet ut på
patientsystemet men det gör de inte längre. Ibland har det hänt att de nya
brandlarmskärmarna hängt sig och inte visat brand. De visar en översiktlig
orienteringsritning vid brand.
- Dessa skärmar är på test på 3 avdelningar och driften nu för att undersöka om det
är något man ska gå vidare med i alla avdelningar. Huvudentrén, barnpsyk- och
vuxenpsykavdelningen.

•

Finns det någon del av systemet som felar mer än någon annan?
- Det är inga återkommande fel. Det finns ett avtal i med Stanley, anläggarfirman,
att 50 deckare skall bytas ut årligen.

•

Hur fungerar larmningen inom sjukhuset? Om en brand detekteras på en avdelning,
hur och vart blir personalen meddelad om detta? Är det alltid ljud eller finns det andra
typer av larm ex. BEST-systemet? Vet personalen hur systemet fungerar?
- Just nu är det enbart de nya skärmarna och vakternas sökare som får notiser om
var det larmar. Det ljuder även akustiska larm vid brand.

•

Har det uppstått några problem med denna utformning?

•

Känner du till någon incident då systemet inte fungerat som det är tänkt?

•

Har ni något internt system som gör att rätt person (du?) nås av information om
felande komponenter utöver vid förutbestämda kontroller?
-

Den vanliga larmvägen via centralenheten. SOS ringer och hör vad som händer vid
fellarm och brandlarm. Fellarmen kan komma pga allt från deckare som fellarmar
till hela sektioner som tappat kontakten.

•

Sköts service, underhåll och besiktningar enligt bestämda tidsplaner?
- Månadskontroller sköter driften själv, revisionsbesiktningar sker med Stanley och
besiktningsfirma. Besiktningarna är uppdelade på 8 tillfällen per år för att kunna
gå igenom hela sjukhuset.

•

Når alla larm SOS/räddningstjänst?
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-

Allt har gått ut, inga problem.

•

Tillvägagångssätt efter uppmärksammade brister från månadskontroll, kvartalsprov
och revisionsbesiktningar?
- Driften får åtgärda brister i den utsträckning att det är deras ansvarsområde. Det
kan bli väldigt stora protokoll. Vissa fel ligger kvar väldigt länge.

•

Anledning till att brister ligger kvar och inte blir åtgärdade?
- Förr fick man protokollen och sedan hände inget mer. Nu kategoriseras det vilka
punkter i bristlistan som skall åtgärdas efter vilken tid. Ex, A efter en månad, B
senast 3 månader osv…
- Uteblivna åtgärder har även berott på prioriteringar av brister eller att åtgärder har
fallit mellan stolarna. Det har varit många brister gällande orienteringsritningar,
men dessa ligger på regionen och Stanley, anläggaren.
- En del punkter kan visa sig vara enklare än vad man först trott och går snabbt när
man väl tar tag i det.
- Lämnar vidare dokument till mellanhand på landstinget som skall skicka vidare till
besiktningsfirma, har hänt att det fallit mellan stolarna.

•

Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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Automatlarm utan brandtillbud

-

Brand/Brandtillbud i byggnad

Sjukhuset öppnade 99, troligt att det funnits barnsjukdomar i systemet de första
åren.
Det har varit problem med Spoldesinfektionsmaskiner (diskmaskin) som löser ut
detektorer när de öppnas pga varm vattenånga från maskinerna.
Det har flyttats många detektorer i sjukhuset dels pga spoldesinfektionsmaskinerna
och andra olyckliga placeringar.
Kallvinden är ibland ett problemområde vid väderomslag, kondens bildas och får
detektorer att larma.
Detektorer känner gas på infektionsavdelningen då patienter inhalerar gas vid
behandlingar. Dessa detektorers känslighet har justerats för att få bukt med
problemet.
Vid renovering och underhållsarbete är entreprenörer duktiga på att meddela när
och vart de ska arbeta. Det finns dock exempel på gånger då de uppgett att de ska

XXVI

Bilagor
jobba till ”16 ungefär” och sedan har de varit kvar till ”ungefär 17”, då har
sektionen åter gått i drift via det automatiska styrsystemet.
En hel del tillbyggnader har gjorts, hotell vistet visar att det är hotellet som larmar.

•

Vad hände 2004-2005? (för berörda kommuner)

•

Vad utgår man ifrån vid besiktningar för att kolla styrningar?
- Troligt anläggarintyg.

Besiktningsfirma skickar till fastighetsskötare eller driftskötare, de får en massa mail och det
kan falla i glömska. Bra arbete från Helena och Daniel, fanns tidigare ingen ansvarig, nu är
det Helena och Daniel som gjort det tydligt vem som ansvarar inom det brand-frågor. De
håller kontinuerligt utbildning med sjukhus- och driftpersonal.
Hotellet har blivit ett ”väl brandskyddat hotell” (enl. brandskyddsföreningen).

Intervju Luleå Räddningstjänst
•
•

Vilken typ av beredskap har er räddningstjänst?
- 1+7, sedan gammelstan stängde. Hade tidigare 2+8. Detta på grund av en
omorganisering i kommunen.
Antal falsklarm (statistik från IDA), vad beror de på?
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-

•

Brand/Brandtillbud i byggnad

Nytt system 2017 för insatsrapportering.
Motbud på vägen fram kan fyllas i ”alla enheter återkallades innan ankomst”.
Detta kan göra att ett larm inte registreras som automatlarm utan brandtillbud.
Denna funktion gör att flera punkter faller bort. Sjukhuset har även bytt ut
sprinklerhuvuden en viss period, detta har påverkat brandlarmet då de är
sammankopplade till viss del.

Ställer ni några speciella krav på sjukhusen för att undvika onödiga larm?
- Revisionsbesiktningsintyg som skickas in årligen?
- I dagsläget skall alla anläggningar tecknas, kvalitetsplan skall följas. Gemensamt i
länet för att teckna avtal, justera kvalitetsplan. Grundkrav för befintlig, kan få vara
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-

befintlig anläggning som ej är uppförd enligt SBF om man sköter drift och
underhåll enligt SBF. Nya grundkrav är anläggningen skall vara en SBFanläggning. Uppföljning skall göras på automatlarm. Nya sättet är att debitera
anläggningen vid falsklarm.
Det nya upplägget med automatanläggningar är att en grundavgift tas ut nu
beroende på objektets storlek. I avtalet ingår larmmottagning, orientering på
objektet samt 1 eller 2 automatlarm innan man börjar debitera.
Incitament i nya avtalet är att anläggningsskötare/driftpersonal själva gör en insats
mot larmet istället för att vänta på att räddningstjänsten kommer på plats och
kvitterar larmet. Lämnas motbud innan räddningstjänsten kommit fram halveras
priset. Har räddningstjänsten ej lämnat stationen blir det ingen kostnad för
anläggningen.

•

Har ni någon plan/arbetssätt inom kommunen för att minska antalet onödiga larm?
(Jens Hjort nämner det lite kort i Brandskyddsföreningens kompendium ”Automatiskt
Brandlarm” s.7)
- För befintligt system gäller det innan anslutning att man har rutiner för att
undersöka och åtgärda onödiga larm.
Nya anläggningar ska bli ett mer konkret konsekvens i form av avgift.
- Kör idag med blåljus men ej med nya avtalen som träder i kraft.

•

Har brandlarmanläggningen larmat utan att larmet gått vidare till er?
- Nej inte vad man vet.

•

Har ni fått larm som personalen på sjukhuset inte uppmärksammat?
- Nej

•

Hur behandlar ni bristlistor från revisionsbesiktningar? Vilka krav ställer ni på
sjukhusen för att åtgärda bristerna?
- Innan anläggningen ansluts kräver man att verksamheten ska visa upp rev och/eller
lev besiktning. I samband med det tittar man på intygen och bedömer bristerna
enligt insatsmöjlighet eller verksamhetsskydd. A och B-brister skall vara rena vid
anslutning av anläggningen.
Tittar på senaste bristerna vid tillsyn. Alla A-brister skall vara åtgärdade, B och C
bedöms av handläggande person för det aktuella objektet.

•

Hur bedömer ni ”Skäligt brandskydd” gentemot icke åtgärdade brister?
- I vilken utsträckning påverkar bristerna anläggningens tillförlitlighet eller
verksamhetens funktion?
Är det en myndighetsanläggning eller ej? Alltså är det ett krav enligt BBR eller
egenambition? Är det en egenambition är de inte lika tuffa i bedömningen. Ibland
har man ej gjort revisionsbesiktningar, hur ser då de andra Besiktningarna ut?
Finns det då inga andra fel eller brister så måste man från räddningstjänstens sida
bevisa att något är fel för att kunna ge påföljder.
Följs ej kraven i SBF kan avtalet sägas upp. Det beror dock lite på hur avtalen ser
ut.
- Tillsyner sker inte varje år, men hur skötte de sig sist?
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•

Kontroll av skäligt brandskydd sker i stora drag av stickprover i anläggningarna
vid tillsyner.

•

Avtal. Hur är avtalen uppbyggda, finns det några?
Vad hände 2004–2005? (för berörda kommuner)

•

Hur skulle ni vilja arbeta mot sjukhusen för ett bättre brandskydd?
-

Hoppas att nya systemet skall bli bättre. Sunderby sjukhus är ett av de som har
flest automatlarm i kommunen. Det beror troligtvis mycket på hantverkare,
matlagning osv. Inget speciellt riktat.

Luleå (Sunderbyn)
1. Har ni vidtagit några ytterligare åtgärder för sjukhusets brandsäkerhet då Gammelstad
brandstation avvecklats?
- Ej för sjukhuset, istället för att nå sjukhuset på 10 minuter har det blivit 11–12
minuter istället. RTJ skall ändå inte hjälpa till med utrymningsarbetet, det ska
verksamheten lösa själva.

XXIX

Bilagor

Bilaga E6 - Intervju Besiktningsman A (telefon)
•

Har ni någon skillnad i tillvägagångssätt för besiktning av sjukhus i jämförelse med
andra verksamheter?
- Det är ingen skillnad. Anläggningen gås igenom och det tittas på vilka avvikelser
som finns gentemot regelverket. Oavsett vilken typ av anläggning det är så är det
samma typ av fel.

•

Hur går generellt en besiktning till? Tillvägagångssätt innan, under och efter
besiktning?
- Innan: Först kollas det upp om brandlarmanläggningen finns pga myndighetskrav
eller försäkringskrav. Sjukhusen faller under myndighetskrav.
- Jobbet bokas med anläggningsskötare. Ber dem informera verksamheten att de
kommer besiktiga anläggningen och därmed gå runt i lokaler och testa
brandlarmet. På sjukhusen sker detta ofta genom att enhetschefer får information
om att besiktning kommer ske. Det har hänt att informationen inte nått hela vägen
fram och det har då blivit oroligt, så detta är man noga med.
-

Under: Föredrar att först gå igenom alla lokaler och först göra en okulär
besiktning på alla områden som innefattas av brandlarmet.
Därefter tas det gamla intyget, som måste vara med, och gamla brister kontrolleras
om de åtgärdats eller ej. De är skyldiga att kontrollera alla gamla fel och nya
avvikelser. När dessa gåtts igenom börjar provningen.

-

Ringer SOS/larmcentral och ställer anläggningen i serviceläge så att falsklarm inte
går ut. Test körs i olika delar och kravet är att testa minst 10% av sektionerna.
Personligen testar A aldrig så lite, vill veta att det fungerar i alla delar. Varje
byggnad testas plan för plan, minst en detektor i varje sektion. Trapphus som
används som utrymningsvägar testas alltid för att säkerställa att man inte får
rökfyllda utrymningsvägar.

-

Alla styrningar och alla larmdon testas i den mån de är åtkomliga.
Meddelande skrivs i slutet om man inte kommit åt någonstans.
Under besiktning går man med anläggningsskötare. De har inte alltid tid att gå
med, då fås en nyckelknippa. Fördel med att gå själv är att man är mer
koncentrerad på vad man gör. Nackdel är att man inte hittar alltid. Det kan bli
tidsödande att lokalkännedomen inte är där. A Vill ha anläggningsskötare med. På
vissa sjukhus säger de att de inte har tid att vara med, på andra är de gärna med
varje gång. När man går med anläggningsskötare så pratar man med dem och
berättar att det är fel och även varför det är fel. Ex, smutsig luft på detektor, blåser
friskluft på deckare. Risk för att larma om de är smutsiga. Detta uppskattas av
anläggningsskötare då de förstår problemet och kommer lättare ihåg vart
problemet var och varför.

-

Sjukhusen har inte skött driften själva tidigare, det var Caverion.
Känslan är att det åtgärdas mer när personalen är anställda av landstinget än
externt företag. Syns en brist åtgärdas den lättare.

-

Efter: Ringer SOS efter att kontrollen är utförd och kontrollerar att de har aktuella
kontaktuppgifter till personal i handlingsprogrammet. Händer att folk byter jobb.
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-

-

Därefter åker A tillbaks till kontoret och renskriver och kollar igenom det som
skrivits i surfplattan för att säkerställa att det blivit rätt skrivet.
Historiskt kan det vara problem att man skrivit dåligt så att brister inte går att hitta.
För att man råkar klicka in fel siffra, hus, sektion, våning. Det är ett vanligt
problem att det ligger kvar.
Försöker skriva vad som är fel mot regelverk, inte lösningen, ex avstånd mot vägg
underskrider 1m.
Göra det så begripligt och sakligt som möjligt.
Kan hänvisa till meddelande. R el. M.
Tar ett tag att komma in i arbetet, sista året steppat upp och skriver bättre
beskrivningar. Påtalat från kunder att man inte förstår vad man ska göra då
bristlistan varit otydlig.
Lagt om arbetssätt och rutiner under tiden man arbetat för att göra ett bättre jobb.

•

Vad utgår ni från för att kontrollera styrningar?
- I anläggarintyg SKA (finns inte alltid) en förteckning för alla styrningar samt
förteckning för larmdomssignaleringar finnas. Skall vara komplett.
- Det finns även en funktionsbeskrivning där det ska stå angivet vad som ska ske av
vad.
- I regelverk för ritningar finns krav för larmöverföring, larmsignalering och
styrningar. Styrningar och larmdon skall stå vart de aktiveras och av vilken
sektion.
- Kan ibland vara dålig information om vad som ska ske, ex, ”fläktstyrning”, inte
exakt vad som ska ske.
- Kollar styrning i de mån det är möjligt, ”styrning brandspjäll” men inte vart det
står. Kan hända att saker inte blir besiktigade på grund av detta. Skrivs då ett
meddelande om varför.

•

Hur uppfattar ni/du att arbetet med att åtgärda brister går för sjukhusen?
- Högst olika på varje sjukhus. Vissa ställen är bra, andra är sämre. Vad det beror på
är svårt att säga. Tror inte att det beror på ovilja. Typexempel Gällivare, man
åtgärdar inte saker.
- Kan bero på att det tidigare var en inhyrd tjänst och att det då fanns ekonomiska
motiv.
- Skulle kunna vara bättre. Problem finns i åtgärdandet av anmärkningar. Blir tråkigt
att besikta. Blir tråkigt att konstatera att lite gammalt är kvar plus bonus från i år.
Ibland ”råkar” det blir åtgärdat för att man rev en vägg istället för att flytta
detektorn.
- Tidsödande att leta rätt på gamla punkter i listor för att bläddra i 10 års
dokumentation. Kan bli less och tappa suget.
- Orienteringsritningar stämmer sällan.
- Kunde generellt vara bättre. Inte bara sjukhusen, utan alla. Vissa ställen försöker
man åtgärda och andra skiter man fullständigt i vad som står.

•

Hur sker återkopplingen mellan sjukhusen och er angående åtgärdade bristlistor?
- A har börjat efterfråga, under senaste året, att åtgärdslistor sedan senaste
besiktningen ska skickas med när de kommer och besiktigar. Där kan en
entreprenör som gjort åtgärder skriva i åtgärdslistan vad de gjort, datum och sin
signatur.
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•
•

•

Fick åtgärdslistan i Kalix senast och hade med den på besiktningen.
Sjukhusen har försökt åtgärda punkter men lyckas inte alltid fullt ut.
Sedan den ifyllningsbara åtgärdslistan kom in så har man fått bättre återkoppling.
Anläggningsskötare som går med under besiktning (Kiruna) har bra koll på vad
som åtgärdats och berättar under rundan vad som gjorts vart. Detta sker inte där
man får gå själv, Kalix och Gällivare.
Bättre på vissa ställen och sämre på andra.
Åtgärdslistan är bra!
Har försökt i Kalix att skriva på åtgärdslistan så att de får återkoppling igen om det
inte fixats trots att det står det. Ex. har flyttat en annan deckare än vad de skulle.
Skulle vara bra att ha en extra ruta för återkoppling på återkoppling.

Har ni någon uppfattning om anledningen till att brister ligger kvar och inte åtgärdas?
- Nej.
Vem stryker punkterna ur bristlistan från föregående besiktning?
- Besiktningsman under rundan.
- Ägaren av anläggningen kan använda listan för att stryka punkter, men
besiktningsman stryker åtgärdade punkter vid nästa besiktning.
- En anmärkning som inte går att kontrollera vid nästa besiktning tas inte bort, den
står kvar tills man kan bekräfta att den åtgärdats.
Hur görs skillnaden i bedömning mellan A- och B-brister? Är det enbart enligt
tabellen nedan?

-

-

-

För att det ska klassas som en A-brist ska hela anläggningen riskera att inte
fungera.
A-brist kan vara att det inte finns larmdon i byggnaden eller att
SOS/räddningstjänst inte får notis, batterier saknas i central eller dylikt
A-brist:”Dörr mellan sektion X och Y upplåses ej vid brandlarm”. Om syftet är att
man ska kunna utrymma, men brandlarmet tillåter inte det, då kan det kanske ses
som en A-brist.
Kategori och förklaring i botten. I bilaga, exemplet är fel men det beror på vad
syftet med anläggningen är. Svårt att se att larmet i hela brandlarmet i Sunderby
inte fungerar. Det kan vara möjligt att man sett att hela den delen felar och ser den
delen och centralutrustningen som ”ett system”.
Har man gått och gjort en besiktning där någon annan varit innan märks alla gamla
provningar med en specifik färg. Kör provningen och kollar alla gula punkter, är
det fortfarande som angivet så får de stå kvar och lägger mindre fokus på att
kategorisera om den. Borde vara bättre på att kontrollera det och kategorisera om
för att pusha på så att bristen blir åtgärdad lite snabbare.
Det kan vara så att Ibland råkar man skriva B av bara farten om man skrivit 20 Bbrister i rad. Men då försöker man kontrollera det när man kommer hem så att det
verkligen blir rätt.
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-

Kan bli en A om det är alla dörrar i en avdelning inte låses upp när de ska,
gentemot en enskild dörr.
Kan vara att man ser att hela den delen felar och ser den delen och
centralutrustningen som ”ett system”.
Ex med strömavbrott och dåliga batterier i centralenhet, skulle bli A överallt med
en centralapparat, men på sunderbyn finns det 19 till och det äventyrar inte hela
systemet.
Som besiktningsman har man möjlighet att kategorisera upp en avvikelse. Finns
beskrivet i norm att man skall kategorisera ABC och kan kategorisera en punkt
som senast var C men nu som B och B som A. Har valt att inte göra detta på
företagetför att då försvinner hela idén med kategorisering då alla kommer höjas
till A om de inte åtgärdas.

Resonemang kring brandlarmsritningar (ej ställd intervjufråga)
- Det är stora skillnader för täckningsytan för ett och samma sjukhus
Ex. Kiruna. Detta beror dels på att det är olika verksamheter inom sjukhuset.
Äldreboende har förmodligen mer detektering än gamla besöksrum.
- Hoppas att det blir bättre med tiden då man uppdaterar.
- Dra det till sin spets. Vilka ytor behöver vara detekterade? Man ska kunna ta sig ut
om det brinner.
Med det som grund räcker det att detektera korridorer om man bara ska ta sig ut.
Men om en brand uppstår på en avdelning vill man veta så att sjuka personer kan
märka om det brinner på patienters rum. Via fläktrummet kan brand och
brandgaser spridas, detektera där också. Alla rum för de som inte kan upptäcka
själv, fläktrum, förråd med handsprit, etc… Tillslut har man nästan ett heltäckande
brandlarm.
Borde resonera att man vill veta när det brinner, oavsett vart det brinner.
Alla ytor där det kan brinna utan att man ser det borde detekteras.
Ex. ej detekterat ett rum, räcker med att det börjar brinna där inne innan det kan
detekteras i ett intilliggande rum. Kan vara skillnaden mellan att släcka en brand
eller få en omfattande spridning.
Ligger i allas intresse att veta så tidigt som möjligt, inte bara personskydd, utan
även verksamhetsskydd.
- Man har inte råd att hålla stängt i en hel flygel eller en halv eller renovera dessa
delar. Kostnad mot nytta.
- Skulle han projektera ett sjukhus, så detektera hela huset ”när man ändå är i
farten.”
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Bilaga E7 – Intervju besiktningsman B (mail)
•

Har ni någon skillnad i tillvägagångssätt för besiktning av sjukhus i jämförelse med
andra verksamheter?
Nej

•

Hur går generellt en besiktning till? Tillvägagångssätt innan, under och efter
besiktning?
Styrs av normen SBF 141:4 med förberedande arbeten som tex. genomgång av
handlingar och krav på anläggning. Okulär besiktning av samtliga utrymmen
som skyddas av anläggningen, kontroll av skötsel och underhåll samt
funktionsprovning av anläggningen.

•

Vad utgår ni från för att kontrollera styrningar i sjukhusen?
Anläggarintyg samt övrig dokumentation.

•

Hur uppfattar ni/du att arbetet med att åtgärda brister går för sjukhusen?
Bra på tex. Pite Älvdals Sjukhus men mindre bra på tex. Sunderby Sjukhus.

•

Hur sker återkopplingen mellan sjukhusen och er angående åtgärdade bristlistor?
Bra på tex. Pite Älvdals Sjukhus, vi fick listor på de åtgärder som utförts.
Ingenåterkoppling på tex. Sunderby Sjukhus

•

Har ni någon uppfattning om anledningen till att brister ligger kvar och inte åtgärdas?
Nej, vet ej.

•

Hur görs skillnaden i bedömning mellan A- och B-brister? Är det enbart enligt
tabellen nedan?

Ja, detta styrs av SBF 141:4
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