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Brandskyddet är dimensionerat enligt BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS
2015:3), EKS 9 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2013:10) samt delar av AFS
2009:02 med ändringar t.o.m. AFS 2013:03 gällande personsäkerhet och brandskydd.
Kravnivå för projektet utgörs av ändringsreglerna i BBR. Ändringsarbetena är ej så
omfattande att projektet klassas som ombyggnad enligt BBR 1:222.
Ändring
Brandskyddsbeskrivningen omfattar de brandtekniska åtgärder som krävts för att den
aktuella byggnadens användningssätt övergick från att ha varit en vanlig bostad till att bli
ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. De ändringar som genomförts består i
huvudsak att byggnaden försetts med vissa brandtekniska installationer, brandceller och
en brandteknisk förstärkning av vissa byggnadsdelar.
De krav som anges i brandskyddsbeskrivningen uppfylls i de delar av byggnaden som
berörs av brandskyddsbeskrivningen. Övriga delar betraktas som om de uppfyller vid
uppförandet gällande krav. Ändrade delars påverkan på ej berörda delars brandskydd har
beaktats.
Projektinformation
Fastighetsbeteckning
Gatuadress
Kund
Referens
Ritningsunderlag

Upprättad av:

Kv. Bosjö 5 i Hörby kommun
Ernst Ahlgrensgatan 3
Café Strandpärlan Aktiebolag
Christoffer Cederquist
Ritningar daterade 2006-05-22, över befintlig byggnad utan
planerade ändringar inkluderade. De planerade ändringarna har
fåtts genom enkla handritade skisser. Ritningarna är upprättade av
Portal Arkitektkontor. Bifogade ritningar har kompletterats med
viss brandteknisk information av P&B Brandkonsult AB.
Josefin Haglund

Kvalitetsgranskad av:

Tobias Bergström

Dokumenthistorik
Handling

Rev Ändring avser

Datum
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Area
Bottenvåning
Ovanvåning
Vindsvåning
Byggnadens totala höjd
Antal våningsplan
Vind

Grund
Ytterväggar
Innerväggar
Våningsbjälklag
Vindsbjälklag
Bärande konstruktioner:
– Vertikalt
– Horisontellt
Takkonstruktion
Taktäckning
Luftbehandling
Uppvärmningssystem

Ca 140 m2
Ca 110 m2
Ca 80 m2
Ca 10 m
2
Inredd, räknas inte som ett våningsplan

Betong
Puts, lättklinker murblock, armering i varannan fog, puts
Murblock samt lättväggar
Platsgjuten betong
Spånskiva, isolering mellan takstolar/golvbjälkar, gles panel och
gipsskiva
Isoblock
Träbalkar samt betong
Taktegel, bär- och ströläkt, papp, spontad panel, träfiberskiva,
spikläkt, isolering, plastfolie, gles panel och gipsskiva
Tegelpannor
Mekanisk frånluft, tilluft via don i fasad
Fjärrvärme, via golvvärme

5(20)

Byggnad i 2 våningsplan samt inredd vind.
Vind betraktas ej som våningsplan.

Byggnaden har tidigare använts som villa, men är nu ombyggd till ett HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn. Barnen bor i hemmet i några månader, de har inga
funktionsnedsättningar som hindrar dem från att utrymma på egen hand. Byggnaden
projekteras för verksamhetsklass 3B – gemensamhetsboende.

Det maximala antalet personer som samtidigt vistas inom byggnaden är beräknat till 16
boende samt 5 personal .

Byggnaden klassas som en Br 2-byggnad.

Räddningstjänstens insatstid understiger 10 min.

Brandbelastningen bedöms understiga 800 MJ/m2 (golvarea).

Minsta avstånd till annan byggnad uppgår till 7,3 m.
Fasadvägg ligger i fastighetsgräns.

Brandskyddet dimensioneras i genom förenklad dimensionering. Analytisk
dimensionering har använts för följande delar:
 utrymningsstrategin
Resultatet av den analytiska dimensioneringen har inarbetats i denna
brandskyddsbeskrivning.
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Den invändiga brandtekniskt avskilda trappan är ej utförd i R 30.

Utrymningsstrategin för respektive byggnad beskrivs nedan.
Utrymningstrategi bostadsbyggnad
 Plan 1 utryms via gemensamhetsyta till dörr i entré alternativt via balkongdörr
direkt till det fria
 Plan 2 utryms via gemensamhetsyta via balkongdörr till utrymningstrappa ner till
markplan, alternativt via brandtekniskt avskild trappa som leder till plan 1 vidare
via dörrar i fasad till det fria
 Plan 3 utryms via balkongdörr vidare över taket ner till utrymningstrappa ner till
markplan, altrapphus, alternativt via brandtekniskt avskild trappa som leder till
plan 1 vidare via dörrar i fasad till det fria

Grundkravet är att utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med
tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Det ska finnas minst en
utrymningsväg per plan. Undantag medges för garaget. En utrymningsväg är tillräcklig
från garaget.

Maximalt gångavstånd till utrymningsväg understiger 45 m.

I tabellen nedan redovisas vad som definieras som utrymningsväg enligt BBR 5:247.

Plan 1
Plan 2
Vindsplan








Entrédörr i fasad
Balkongdörr i fasad
Balkongdörr vidare till utvändig utrymningstrappa
Brandtekniskt avskild trappa*
Balkongdörr vidare till utvändig utrymningstrappa
Brandtekniskt avskild trappa*

*Se avsnitt 4.4.1 – Kvalitativ bedömning utrymningsvägar
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Den brandtekniskt avskilda trappan är enligt BBR ingen utrymningsväg då den leder
vidare till en brandcell i annat plan. För att kvalificeras som utrymningsväg ska det vara
en utgång till en säker plats.
Med de förutsättningarna som finns i byggnaden anses det inte rimligt att utföra trappan
som en utrymningsväg direkt till det fria. Utrymmet skulle snart möblerats med skohylla
och klädhängare och inte längre uppfylla kraven för utrymningsväg. Den brandtekniskt
avskilda trappan är dock avskild i EI 60, med brandgasventilation enligt avsnitt 8.4 –
Brandgasventilation och med ytskiktskrav enligt utrymningsvägar för byggnader i
byggnadsklass Br 2.
Eftersom det inte är en regelrätt utrymningsväg bedöms det inte acceptabelt att ha en fast
stege i fasad som utrymningsväg från plan 2 och vindsplanet. Det är istället utfört en
permanent utvändig utrymningstrappa från plan 2. Den är åtkomlig från vindsplanet via
steg på tak med räcke. Utrymningstrappan är minst 2 m ifrån fasaden för att minska
påverkan på utrymmande från brand på lägre plan.

Utrymningsvägar och gångstråk som leder till utrymningsväg ska ha en fri bredd på minst
0,90 m. Räcken och liknande får inkräkta med högst 0,10 m per sida i utrymningsvägen.
Utrymningsvägar ska ha en fri höjd på minst 2,00 m. Dörröppningar som utgör
utrymningsväg eller som leder till utrymningsväg ska ha en fri bredd på minst 0,80 m och
fri höjd på minst 2,00 m. På det fria breddmåttet får dörrblad inte inkräkta.
Detta är uppfyllt.

Trappsteg eller vilplan med gallerdurk får endast användas för trappor utförda i maximalt
tre plan. Det är alltså acceptabelt med en gallertrappa för aktuellt projekt för den
utvändiga utrymningstrappan. Dock måste det säkerställas att en brand på plan 1 inte
påverkar de utrymmande personerna.
Detta är uppfyllt.

Dörrar som är inåtgående i utrymningsriktningen kan accepteras eftersom personantalet
understiger 30.

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 m över golv. Detta är
uppfyllt.
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Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr. Efter eventuell upplåsning med
vred ska dörr kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks
utåt. Vred som även manövrerar tryckesfallet bör undvikas. Detta är uppfyllt.

Nedanstående dörrar ska utföras så att det är möjligt att återvända efter utrymning
(återinrymning). Möjligheten att öppna dörren utifrån kan sättas i funktion först sedan den
öppnats inifrån, det vill säga att den i normalläget är låst utifrån.




Dörr mellan plan 1 och brandtekniskt avskilt trapphus
Dörr mellan plan 2 och brandtekniskt avskilt trapphus
Dörr mellan vindsplan och brandtekniskt avskilt trapphus

Detta är uppfyllt.

Fönsterutrymning ska kunna ske från plan 2 och vindsvåning. För plan 2 finns det
befintlig balkongdörr som klarar kraven avseende bredd och höjd, dock krävs ändrad
beslagning. Dörren ska gå att öppna utan nyckel eller annat redskap. Dörren ska leda
vidare till utrymningstrappa som leder till markplan. Från vindsplan ska det finnas fönster
med minsta bredd 0,6 och minste höjd 0,5 och summan av båda längderna ska vara minst
1,5 m. Det ska också finnas en stege längs taket ner till utrymningstrappan som utgår från
plan 2. Det ska säkerställas att det finns ett säkert sätt för de boende att ta sig via taket till
utrymningstrappan. Detta kan till exempel innebära att det finns erforderliga steg med
halkskydd samt räcke.
Detta är uppfyllt.

Bärverk som krävs för att upprätthålla brandcellsgräns i klass EI 30 eller EI 60 ska utföras
i klass R 30 respektive R 60. Befintliga murväggar, som även utgör det vertikala
bärverket, bedöms uppfylla R 60.
Bjälklag mellan plan 1 och 2 bedöms uppfylla R 60 då det är platsgjuten betong.
Vindsbjälklag bedöms enligt ritningsunderlag ej uppfylla R 60. Bjälklaget behöver
kompletteras för att uppfylla REI 60. Bjälklaget har kompletterats med två lager
brandgips i taket på plan 2. Takkonstruktionen på vinden är skyddad med två lager
brandgips.
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Trapplopp och trapplan i trappa ska enligt krav utföras i brandteknisk klass R 30. Detta är
ej uppfyllt. Det är dock bedömt att trappan kan vara kvar i sitt befintliga utförande.
Byggnaden har ens tomme som uppfyller kraven för en Br 1-byggnad och det skulle
därför vara acceptabelt med en utrymningsväg direkt till det fria via balkong, samt
fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten. Den interna trappan hade inte behövt
utgöra utrymningsväg, men det anses betydligt bättre att låta de boende utrymma över en
brandtekniskt avskild trappa än att vänta på räddningstjänsten om den utvändiga
räddningstrappan skulle vara avspärrad av brand. Om den interna trappan blir
brandpåverkad bedöms det mer troligt att både de boende utrymmer över den utvändiga
trappan samt att räddningstjänsten använder den utvändiga trappan som tillträdesväg.
Trappan kan därför vara kvar i sitt befintliga utförande, utan brandteknisk klass R 30.

Minsta avstånd till annan byggnad uppgår till 7,3 m.
Byggnaden står i fastighetsgränsen.
Ytterväggen i fastighetsgräns är dock utförd utan fönster och med mer än 8 m till
intilliggande byggnad, som är utförd i betong och tegel. Fasad som befinner sig närmre än
8 m till intilliggande byggnad är utförd i obrännbart material och motstående fasad är
utförd i tegel utan fönster och dörrar. Detta anses uppfylla kraven på skydd mot
brandspridning mellan byggnader.

Brandtekniska avskiljningar utförs generellt i brandteknisk klass EI 30. En del
brandavskiljningar ska dock vara utförda i EI 60.
På plan 1 ska boenderum och personalrum utföras i enskilda brandceller i EI 30. Väggen
mellan rummen och korridoren ska enligt ritningsunderlag utgöras av murvägg som
ansluter till bjälklaget, detta uppfyller kravet. Väggen mellan rummen ska utföras i EI 30,
det måste säkerställas att den ansluter till bjälklaget och inte bara undertaket. Trapphuset
ska utföras i EI 60. Detta är uppfyllt.
På plan 2 ska två boenderum utföras i EI 30. Personalrummet ska utföras i EI 30.
Balkongdörren i boenderum á 20,5 m2 ska sättas igen i EI 30. Boenderummet á 24 m2 ska
utföras i EI 60. Trapphuset ska avskiljas i EI 60. Detta är uppfyllt.
På vindsplan ska boenderummen avskiljas i EI 30. Personalrum ska avskiljas i EI 60.
Trapphuset ska avskiljas i EI 60. Detta är uppfyllt.
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Bjälklag ska utföras som brandcellsgräns som ska uppfylla EI 60. Se åtgärder i avsnitt 5 Bärande konstruktioner.

Brandcellsindelning Bosjö 5
Plan 1

Plan 2









Vindsplan







Gemensamhetsyta, tvättstuga och kök utförs i gemensam brandcell
Boenderum – 1 utförs i klass EI 30.
Personalrum – 1 utförs i klass EI 30.
Brandteknisk avskild trappa – utförs i EI 60.
Hall, badrum och korridor till utrymningsväg utförs i gemensam
brandcell.
Boenderum – 4 st utförs i EI 30.
Boenderum – 2 st utförs med inre gräns EI 30 men i EI 60 mot
resterande delar av planet
Personalrum – 1 st utförs i EI 30.
Brandteknisk avskild trappa – utförs i EI 60.
Gemensamhetsyta utgör gemensam brandcell.
Boenderum – 3 st utförs i EI 30
Personalrum – 1 st utförs i EI 60

Brandspridning från lägre beläget tak till högre belägen yttervägg ska förhindras. Taket i
vardagsrummet kläs in för att uppfylla REI 60. Detta är uppfyllt via ett lager gips och ett
lager brandgips.

Här beskriv övergripande vilka krav som ställs på dörrar i brandcellsgräns. Se ritningen
för mer information om vilken typ av dörr som ska placeras på en viss plats.
Brandteknisk klass
Observera att brandklassade dörrar ska vara godkända i sin helhet, inklusive karm,
tröskel, tillhållning m.m. Dörrarna ska generellt vara utförda i brandteknisk klass EI 30,
dock ska en del vara utförda med brandteknisk klass EI 60.
Röktäthet
Dörrar som vetter mot utrymningsväg ska utföras med särskild röktäthet i klass Sa.
Dörrar mot trapphus ska utföras med särskild röktäthet i klass Sm.
Observera att krav på röktäthet, Sa eller Sm, ej får frångås. Sm kan användas som
alternativ till Sa, men ej tvärtom.
Dörrstängare
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Dörrar i brandcellsgräns som ej kan förväntas hållas stängda, förses med dörrstängare.
Dörrar som ej behöver förses med dörrstängare är lägenhetsdörrar i Vk 3, dörrar till
teknikutrymmen, städförråd och liknande som normalt är låsta.
Dörrstängare ska uppfylla klass C1.
Dörrar i brandcellsgräns som behöver kunna stå uppställda kan utföras med:
 Magnetuppställning (märks med M) kopplad till automatiskt brand- och
utrymningslarm med detektion på båda sidor om dörren.

Nya fönster och glaspartier i brandcellsgräns utförs i klass EI 30 eller EI 60 beroende på
vilken brandcellsgräns de placeras i. Detta är uppfyllt.
Mindre överstycken och sidoljus till dörr i klass EI 30 kan utföras i samma klass som
dörren. Med mindre menas en total yta som motsvarar som mest dörrens yta.
Brandklassade fönster och glaspartier får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel
eller liknande och ej heller vara försedda med vädringslucka.
Fönster för ljusinsläpp till två boenderum på plan 2 är utförda i EI 30.

Fönster i väggvinkel mellan olika brandceller ska antingen vara placerade så att minst 2
meters avstånd uppnås mellan oklassade glasytor alternativt ska ett av fönstren utföras i
brandklass E30. Risk för brandspridning mellan olika brandceller via fönster i vinkel
föreligger i följande fall:
 På plan 1 mellan boenderum och kök. Fönster i kök utförs därför lägst i klass E30,
alternativt sätts igen med gipsskivor.
 På plan 2 mellan boenderum och korridor mot utrymningsväg. Fönster i korridor
utförs därför lägst i klass E30, alternativt sätts igen med gipsskivor.
På plan 2 är fönster igensatt med skiva för att förhindra brandspridning. På plan 1 har det
istället placerats en gipsvägg för att förhindra brandspridning mellan fönsterna.

Genombrott av brandcellsavskiljande horisontell eller vertikal byggnadsdel ska utföras i
samma brandtekniska klass som genombruten byggnadsdel. Befintliga hål och otätheter i
brandavskiljande byggnadsdel ska tätas i samma brandtekniska klass som genombruten
byggnadsdel. Detta är uppfyllt.
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För att brandmotståndet i en lättvägg- eller i ett träbjälklag med eldosor av plast inte ska
försvagas måste särskild hänsyn tas. Eldosor ska monteras enligt väggens/bjälklagets
typgodkännande, med brandklassade eldosor eller enligt annan godkänd tätningsmetod.
Befintliga eldosor i lättväggar och träbjälklag har förstärkts brandtekniskt i motsvarande
klass som den byggnadsdel eldosorna är monterade i.

Risken för brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör en annan brandcell
ska begränsas. Detta tillgodoses då takfot utförs tät (ej ventilationsöppningar under
takutsprång) samt brandtekniskt avskild mot vinden i klass EI30. Ventilation av
takkonstruktion anordnas på annat sätt.

Se tabell nedan för exempel avseende ytskiktsklasser och material. Tabellen är sorterad i
fallande skala där utförande i en viss klass även uppfyller kraven för samtliga
efterföljande rader.
Ytskiktsklass
A1 (obrännbart
material)
A2-s1,d0
B-s1,d0
C-s2,d0
D-s2,d0

Exempel på material
Obehandlad betong, -lättbetong, -lecablock. Vissa fibercementskivor.
Mineralull
Obehandlad gipsskiva, vissa fibercementskivor, de flesta undertak
med kärna av mineralull
Målad betong, -gipsskiva (observera färgtillverkarens
mängdanvisningar avseende färg, grundfärg och eventuell väv)
De flesta tapeter fästa på gipsskiva eller betong
Obehandlat eller målat trä

Klassen K210/B-s1,d0 (brandskyddande beklädnad) innebär att ytskiktet ger ett mycket
begränsat tillskott till ett brandförlopp samtidigt som materialet förhindrar antändning av
bakomliggande material under minst 10 minuter. Exempel på produkter som uppfyller
kravet är:
 Gipsskiva (från 6 mm, beroende på tillverkare)
 Fibercementskiva 9 mm
 15 mm cementputs på rörning eller stålnät
 45 mm stenull med densitet minst 45kg/m3
Om material med lägre brandteknisk klass än D-s2,d0 används, t.ex. cellplast, ska
materialet skyddas av en beklädnad i lägst brandteknisk klass K210/B-s1,d0
(brandskyddande beklädnad). Om materialet finns i anslutning till brandcellsgräns kan
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särskilda åtgärder krävas för att uppnå erforderligt brandskydd. Detaljutformningen bör i
dessa fall stämmas av med brandsakkunnig.

Ytterväggarna påverkas inte av det aktuella projektet och kan därför kvarstå i befintligt
utförande.

Taktäckningen påverkas inte av det aktuella projektet och kan därför kvarstå i befintligt
utförande.

Takytor utförs med ytskikt av lägst klass C-s2,d0, fäst på material av A2-s1,d0 eller på
beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d. Väggytor utförs med ytskikt av lägst klass
D-s2,d0. Detta är uppfyllt.

Tak- och väggytor i utrymningsvägar utförs med ytskikt av lägst klass B-s1,d0, fäst på
material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. Detta är
uppfyllt.

En öppenspis finns i vardagsrummet. Det förutsätts att skorstenen är korrekt utförd.

Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska vara försedda med skydd mot
brandspridning nedåt genom ett eldstadsplan i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 samt EI
30.
Finns det ett fritt utrymme under eldstaden eller eldstadsbotten, ska eldstadsplanet
omfatta även detta utrymme. Eldstadsplan ska utföras enligt nedanstående.
Eldstadsplanet för pannor eldade med fasta bränslen ska vara minst 2 m framför sidan
med eldstadsöppningen och minst 1 m utanför de andra delarna. Vid mindre, slutna
eldstäder ska eldstadsplanet sträcka sig minst 0,3 m framför eldstaden och till minst 0,1 m
på vardera sidan om eldstaden eller ha minst 0,2 m tillägg på vardera sidan om
öppningen. För större slutna eldstäder (exempelvis kakelugnar) kan utsträckningen i
sidled dock begränsas till eldstadsöppningens bredd med minst 0,2 m tillägg på vardera
sidan om öppningen. För öppna eldstäder ska eldstadsplanet anordnas så, att det
horisontella avståndet från mitten av eldhärdens bakre del till oskyddat brännbart golv är
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minst 1,0 m. Från en större öppen eldhärd ska eldstadsplanet dessutom sträcka sig minst
0,3 m framför eldstaden. Om eldstadsbotten ligger högre än 0,4 m över golvet, ska
avståndet ökas med hälften av det överskjutande höjdmåttet. Eldstadsplan för lokaleldstad
i utrymmen i verksamhetsklass 3 kan bestå av 0,7 mm stålplåt. För sådan del av ett
eldstadsplan som ligger under eldstaden får plåt dock endast användas, om det finns ett
minst 50 mm fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanet och om
temperaturförhållandena i övrigt tillåter.

En gasspis är installerad i köket. Denna ska vara utförd med minsta avstånd 0,65 m till
spisfläkt. Detta är uppfyllt.

Ett automatiskt brandlarm är installerat i byggnaden. Anläggningen är utförd enligt SBF
110:7- utgåva 2 och detektionsgraden ska vara heltäckande enligt övervakningsklass A.
Brandlarmet är enligt krav från försäkringsbolaget vidarebefordrat till räddningstjänsten i
Hörby kommun. Placering av brandlarmscentral bestäms i samråd med räddningstjänsten.
Fasadnyckelskåp som är larmat uppsättes i/på fasad i anslutning till dörr utanför
brandlarmscentral.
Styrningar vid aktiverat brandlarm
Vid brandlarm ska följande funktioner erhållas:
 Utrymningslarm aktiveras
 Räddningstjänsten larmas
 Magnetuppställda dörrar stängs
Aktivering av brand- och utrymningslarmet ska kunna ske manuellt via
larmtryckknappar. På grund av risken för okynnesutlösande av larmet placeras en
larmtryckknapp endast i personalrummen.

Ett utrymningslarm är installerat i byggnaden. Anläggningen är utförd enligt SBF:s
Rekommendationer Utrymningslarm 2015.
Utrymningssignal
Larmdon installeras så att utrymningslarmet uppfyller kraven enligt SBF:s
Rekommendationer Utrymningslarm 2015, i samtliga utrymmen där personer vistas mer
än tillfälligt. Dessutom bör vinden förses med ett larmdon.
Utmärkning
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Larmdon, larmtryckknappar och centralapparat förses med tilläggsskyltar med
information enligt SBF:s Rekommendationer Utrymningslarm 2015.

Byggnaden ventileras via mekanisk frånluft och tilluft via don i fasad. Det finns en
frånluftsfläkt placerad på taket, och frånluftskanaler från badrum och toaletter samt
klädkammare (som ska bli personalrum) sammanstrålar troligtvis till en samlingskanal
som leder vidare upp till taket och frånluftsfläkten. Olika brandceller var på så sätt
sammankopplade och brandspridning kunde ske via ventilationssystemet. Detta är
åtgärdat genom att ventilationen utförts separat för respektive brandcell.
Materialet i eventuella nya material i luftbehandlingsinstallationer bör vara av klass A2s1,d0. Detta är uppfyllt.

Inga nya imkanaler är aktuella

Trapphus utförs med brandgasventilation i form av röklucka i tak med geometrisk
öppningsarea av minst 1 m2. Röklucka är placerad horisontellt i yttertak så att negativ
vindpåverkan undviks. Schakt är avskilt mot vindsutrymme i brandteknisk klass EI 60.
Röklucka är öppningsbar från bottenplanet i trapphuset och manöveranordning är tydligt
markerad med skylt enligt AFS 2008:13 med text: ”Brandgasventilation” alternativt
”Röklucka”.

Lokalerna ska förses med handbrandsläckare i omfattning för att kommande verksamhet
ska uppfylla kraven avseende utrustning för släckning av brand enligt lagen om skydd
mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2§. Handbrandsläckare kan placeras enligt förslag på
bifogad skiss. Utmärkning ska ske enligt AFS 2008:13. Handbrandsläckare ska vara av
typ pulversläckare eller skumsläckare med effektivitetsklass som lägst enligt tabell nedan.
Detta är uppfyllt.
Typ

Effektivitetsklass lägst

Pulver 6 kg
Skum 9 liter

43A 233BC
27A 183B
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Det föreligger inget krav på vägledande markeringar, men är en rekommendation.
Efterlysande sådana placeras förslagsvis enligt bifogad skiss. De efterlysande skyltarna
kan vara utförda enligt AFS 2008:13. Skyltarnas höjd bör vara minst 0,1 meter. Detta är
uppfyllt.

Nödbelysning ska installeras i de gemensamma kommunikationsytor som ingår i
respektive grupp av boenderum. Se markering på skissen. Det ska även finnas i den
brandtekniskt avskilda trappan.
Belysningsstyrkan ska uppgå till minst 1 lux längs med gångstråkens centrumlinje.
Nödbelysning ska nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den
belysningsnivå som krävs inom 60 sekunder.
Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter.
Förslagsvis förses nödbelysningsarmaturerna med batteri i respektive armatur för att
uppfylla detta.
Ovanstående är uppfyllt.

Byggnaden är försedd med en utrymningsplan för att uppfylla AFS 2009:02.
Utrymningsplanen är utförd enligt SS 2875 och uppsatt med ram i storlek A3.

Byggnaden är tillgänglig för räddningstjänstens fordon via vägnätet.

Tillträdesväg för räddningsinsatser finns på varje plan. Vind nås via utvändig
tillträdesväg.

Vatten för brandsläckning kan tas från det kommunala brandpostnätet.
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Entreprenören har redovisat nedanstående dokumenterade egenkontroller, -provningar
och intyg i samband med slutbesiktningen.

1
2
3

4

5
6
7
8

Nya brandklassade dörrar är monterade enligt tillverkarens anvisningar.
Nya brandklassade glasytor är monterade enligt tillverkarens anvisningar.
Eventuella bärande konstruktioner, som i sig själva ej uppfyller kraven avseende
bärförmåga vid brand, är brandskyddade enligt kraven i
brandskyddsdokumentationen.
Rör-, kabel- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdelar är
tätade på ett godkänt sätt.

Funktionsprovning eventuell brandgaslucka i trapphus.
Funktionsprov automatiskt brand- och utrymningslarm.
Nödbelysning funktionsprovad i 60 minuter.
Stängningsfunktion uppställda brandklassade dörrar (dörrstängare,
uppställningsanordningar, koordinatorer) funktionsprovad.

9 Anläggarintyg automatiskt brand- och utrymningslarm.
10 Brandlarmet anslutet till räddningstjänsten.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2§ ställs krav på att lokalerna
förses med handbrandsläckare. Typ, antal och placering kan bestämmas i samråd med
räddningstjänsten eller annan sakkunnig (utmärkning enligt AFS 2008:13).

Byggnaden ska förses med utrymningsplaner. Kravet ställs enligt AFS 2009:02 och ska
utföras enligt SS 2875.
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Verksamheten ska upprätta och arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Kravet ställs enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och bör utföras enligt
Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3).

Journal för drifts- och underhållsplan ska upprättas. I denna journal ska utförda kontroller
och provningar noteras.

Det automatiska brandlarmet ska provas och kontrolleras enligt följande:
Månadsprovning
Det automatiska brandlarmet ska provas minst en gång varje månad. Kontroll av batterier
och strömförsörjning samt funktionsprov av centralutrustningens indikeringar och
funktioner.
Kvartalsprovning
Minst en gång i kvartalet ska förbindelsen med larmcentralen provas. Larmprov av
detektorer samt funktionsprov av larmdon, dörrhållarmagneter och övriga styrningar.
Styrningar vid aktiverat brandlarm är:
 Magnetuppställda dörrar samt dörrar med Free Swingfunktion stängs
Revisionsbesiktning
Ska göras minst en gång per år.

Det automatiska utrymningslarmet ska provas och kontrolleras enligt följande:
Månadskontroll
Minst en gång varje månad kontrolleras batterier, strömförsörjning och
centralutrustningens indikeringar.
Kvartalsprovning
Larmprov av detektorer samt funktionsprov av larmdon, dörrhållarmagneter och övriga
styrningar.
Styrningar vid aktiverat brandlarm är:
 Magnetuppställda dörrar samt dörrar med Free swingfunktion stängs
Service
Service och underhållsarbete ska normalt utföras minst en gång per år.
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Besiktning
Regelbunden besiktning ska utföras av fackman minst en gång var tredje år.

Kvartalstest
Nödbelysningens omedelbara funktion vid spänningsbortfall kontrolleras.
Nödbelysningsaggregat kontrolleras att inga felindikeringar är aktiverade.
Årlig test
Om den nödbelysningsarmaturen inte är försedd med självtest ska batterikapaciteten
kontrolleras en gång per år genom att armaturens inkommande spänningsmatning bryts
under minst en timme med bibehållen funktion.

Brandgasluckor i brandtekniskt avskilt trapphus ska provas minst en gång varje år.

Kontroll minst en gång per kvartal att beslagens alla skruvar är väl åtdragna och att
beslagets öppningsmekanism löper utan svårighet.

Handbrandsläckare ska kontrolleras minst en gång varje år.

Dörrars funktion i brandcellsgräns provas minst en gång per kvartal. I samband med
håltagning i brandcellsavskiljande vägg kontrolleras att eventuella hål är tätade på ett
godkänt sätt.

Skötseln av räddningsvägar och uppställningsplatser ska vara inskriven i områdets
skötselanvisningar. Kontroll och underhåll ska omfatta snöröjning, sandning samt
säkerställande av framkomlighet med tanke på parkerade bilar, vegetation eller andra
hinder.
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