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Brand i bostäder

• 120 - 130 personer omkommer årligen

• 70 % av 6 000 st är begränsade eller släckta vid 
räddningstjänstens framkomst

• Vid dödsbränder saknade 58 % brandvarnare (13 % 
okänt)

• 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostaden

• Äldre kraftigt överrepresenterade

• Om inget görs är tendensen att bostadsbränder ökar 
med en tredjedel till 2050



Brandorsaker i bostäder



Brand i studentboende - Luleå

Foto: Luleå räddningstjänst



Utdrag ur olycksundersökningen

• Ventilationssystem måste projekteras och 
utformas med särskilt beaktande på höga 
brandgastemperaturer.

• Egenkontroller av utförandet är viktigt för att 
säkerställa att isolering och upphängning 
görs på rätt sätt.

• Stora öppna vindar gör att effektutvecklingen 
blir stor och branden svårsläckt. 
Brandavskiljning och bärförmåga i 60 minuter 
är i de flesta fall otillräckligt för att förhindra 
brandspridning.

• Svårt att komma åt bränder i spalter bakom 
tegelfasader… viktigt att de material som 
väljs för klimatskydd också ges en 
brandskyddande funktion. 

Foto: Casper Kinnå



Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

• "Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som 
förstörs"(prop. 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning)

• Betonar vikten av ett olycks- och skadeförebyggande arbete

• Bestämmelser och skyldigheter för enskilda, kommuner och staten 
att vidta åtgärder till skydd mot olyckor

• Räddningstjänsten ska aktivt arbeta för en samsyn i kommunen om 
trygghet och säkerhet

• Ansvaret för brandskyddet har den enskilde och ägare/ 
nyttjanderättshavare



Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap. 2 §

Ägare eller nyttjanderättshavare till 
byggnader eller andra anläggningar 
skall i skälig omfattning hålla 
utrustning för släckning av brand 
och livräddning vid brand eller 
annan olycka …vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand 
och för att hindra eller begränsa 
skador till följd av brand.

Källa: infolulea.se

Källa: www.ssab.com



Plan- och bygglagen (2012:900)

8 kap. 4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om:

1. bärförmåga, stadga och beständighet,

2.säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-

eller orienteringsförmåga, och
9. hushållning med vatten och avfall.



Plan- och byggförordning (2011:338)
3 kap. 8 §

… ett byggnadsverk vara projekterat och 
utfört på ett sätt som innebär att:

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas 
bestå under en bestämd tid,

2. utveckling och spridning av brand och rök inom 
byggnadsverket begränsas,

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk 
begränsas,

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand 
kan lämna det eller räddas på annat sätt, 

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet 
vid brand.

Egenskapskrav avseende 
säkerhet i händelse av brand.

Dessa krav utvecklas i BBR, 
avsnitt 5 samt i EKS.



Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 7 §
Byggnadsnämnden ska ha minst en person 
med arkitektutbildning till sin hjälp och i 
övrigt ha tillgång till personal i den 
omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap.1§
För att skydda människors liv och hälsa samt 
egendom och miljön skall kommunen se till att 
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador 
till följd av bränder samt, utan att andras ansvar 
inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra 
olyckor än bränder.

Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att 
utnyttja varandras resurser för förebyggande 
verksamhet.



Räddningstjänstens roll

• Bistå byggnadsnämnden med sakkompetens inom kapitel 5 i BBR

• Bistå med erfarenheter från tillsynsutövning och insatser, i egenskap av 
biträde åt byggnadsnämnden

• Belysa insatsstrategiska frågor, och att räddningsmanskapets säkerhet 
beaktas

• Utgöra en ”extra” kontrollfunktion

- Dokumenterad egenkontroll

- Sakkunnig kontroll

- Räddningstjänsten 

Ett brandskydd som uppfyller samhällets krav!

Tekniska egenskapskraven uppfylls



Byggprocessen

Under projektering

Vid tekniskt samråd

Vid slutsamrådI vissa fall



Boverkets byggregler

• Från BABS, SBN, NR till BBR 20

• Funktionskrav ersatte detaljregler

• Innehåller föreskrifter och allmänna råd

• Råden anger hur man kan uppfylla 
föreskrifterna

• Förenklad alternativt analytisk 
dimensionering (AD). Krav på AD för Br0-
byggnader

• BBR fokuserar på personskydd vid brand



Brandskyddsdokumentation

• Krav på brandskyddsdokumentation vid ny- om- och 
tillbyggnad, samt vid ändring av byggnad. Undantag gäller för 
komplementbyggnad om högst 15 m2. (BBR 5:12, 5:812)

• Ska redovisa byggnadens brandskydd enligt avsnitt 5, 
bärförmåga vid brand enligt EKS, samt plan för drift- och skötsel 
enligt avsnitt 2:5. Kan vissa fall inkludera räddningstjänstens 
förmåga enligt avsnitt 5:13

• Bör upprättas i ett tidigt skede i processen och utgöra 
projekteringsunderlag



Brandskyddsdokumentation

• Byggnadens kompexitet styr omfattning av dokumentation

• Utgör underlag till kontrollplan samt när sakkunnigutlåtande 
krävs

• Utgör underlag vid framtida om- och tillbyggnader samt för 
upprättande av SBA

• Ska vara framtagen senast till tekniskt samråd! 



Verksamhetsklasser

• personerna har kännedom om 
byggnaden och dess 
utrymningsmöjligheter

• personerna till största delen kan 
utrymma på egen hand

• personerna förväntas vara vakna
• det finns förhöjd risk för uppkomst 
av brand alt. snabbt brandförlopp

Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i 
verksamhetsklasser (Vk). Indelningen beror på om:

Källa: www.norrporten.se



Bostäder - Vk 3

Omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas:

• ha god lokalkännedom

• ha förutsättningar att sätta sig säkerhet

• att inte vara vakna

Till Vk 3 räknas bostäder i:

• flerbostadshus och småhus,
• trygghetsboende och seniorboende,
• familjedaghem, fritidsbostäder och liknande

Observera skillnaden mot bostäder i Vk 5!



Utrymning

• Möjlighet till tillfredställande utrymning vid brand

• Utrymma innan kritiska förhållanden uppstår

• Utrymning ska kunna ske även vid andra nödlägen (ex. bombhot)

• Minst två av varandra oberoende utrymningsvägar

• Minst en utrymningsväg från varje plan



Brand i bostad - Luleå. Lägenhet i 
källarplan.

Avsaknad av två av varandra 
oberoende utrymningsvägar.

Foto: Luleå räddningstjänst



Utrymning

• Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst:
- Vk 1 och Vk 3
- Max 15 personer från brandcellen
- Räddningstjänsten har tillräcklig snabb insatstid och förmåga
(BBR 5:13)
- Uppställningsplats för höjdfordon
- Högst för 8 våningar
- Bostäder i klass Br 1 med endast fönsterutrymning bör utformas 
med  E30-avskiljning mellan våningsplan  



Brandspridning inom byggnader

• Anslutning av brandcellsskiljande delar

Bild: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 20, Brandskyddsföreningen



Brandspridning inom byggnader

• Brand i radhus, Boden

Foto: Räddningstjänsten 
Boden



Brandspridning inom byggnader

• Brand i radhus, Boden

Foto: Räddningstjänsten Boden



Brandspridning inom byggnader

• Brand i radhus, Boden

Foto: Räddningstjänsten Boden



Brandspridning inom byggnader

• Genomföringar

Foto: Luleå räddningstjänstBild: Brandskydd i Boverkets byggregler 
BBR 20, Brandskyddsföreningen



Brandspridning inom byggnader

• Klassade glas och avstånd mellan fönster

• Balkonger

Bilder: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 20, Brandskyddsföreningen



Brandspridning inom byggnader

• Installationsschakt

Foto: Christer Björkman



Brandspridning inom byggnader

• Luftbehandlingsinstallationer

Foto: Christer Björkman



Brandspridning inom byggnader

• Vinds- och undertaksutrymmen

Foto: Christer Björkman

Bilder: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 20, Brandskyddsföreningen



Brandspridning inom byggnader

• Brännbart material i yttervägg

Foto: Christer BjörkmanFoto: Luleå räddningstjänst



Brandspridning mellan byggnader

• Tillfredsställande skydd mot brandspridning

Bild: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 20, Brandskyddsföreningen



Brandspridning mellan byggnader

• Småhus & komplementbyggnader

Bilder: Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 20, Brandskyddsföreningen



Möjlighet till räddningsinsatser

• Åtkomlighet
– Räddningsväg
– Tillträdesväg

• Installationer för släck- och 
räddningsinsatser
– Brandgasventilation
– Stigarledning
– Räddningshiss

Bilder: Brandskydd i Boverkets 
byggregler BBR 20, 
Brandskyddsföreningen



Exempel på kontrollpunkter för 
kontrollplan - Brand

Kontrollpunkt Egenkontroll Sakkunnig

Brandcellsgränsers integritet (genomföringars 
täthet). Genomföringar som är dolda vid 
slutbesiktningstillfället ska vara fotodokumenterade.

X Stickprov

Intyg att brandtätningar är gjorda med typgodkända 
metoder och med typgodkända material.

X

Provningsprotokoll brandvarnare X Protokoll

Belastningsprov för vägledande markeringar X

Intyg att dörrmontage (i första hand branddörrar) 
skett i enlighet med tillverkarens krav eller 
typgodkännandet (omfattar t.ex. korrekt drevning av 
karm).

X Stickprov

Funktionstest av brandgasventilation X Stickprov



Vanliga brister

• Kontrollplanen är många gånger ofullständig

• Sakkunnigas medverkan är för låg vid 
utförandekontroller och besiktningar

• Okunskap

• Ställs för låga krav på sakkunniga




