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1 Inledning 

1.1 Dokumentstatus 

Brandskyddsbeskrivningen med tillhörande brandskyddsritningar är en sammanställning av hur 

rubricerat objekts brandskydd ska utformas för att uppfylla gällande krav enligt Boverkets 

byggregler, BBR, och annan lagstiftning. 

 

Detta dokument utgör en brandskyddsbeskrivning i systemhandlingsskedet. Systemhandlingen 

utgör en tidig version av brandskyddsbeskrivningen och beskriver de förutsättningar som är 

dimensionerande för brandskyddets utformning samt systemlösningar för brandskyddet.  

 

1.2 Tillgängligt underlag 

Underlag för upprättande av brandskyddsbeskrivningen har utgjorts av ritningar upprättade av 

Per-Göran Ylander. 

 

1.2.1 Befintligt brandskydd 

Inför upprättande av brandskyddsbeskrivningen har ett platsbesök gjorts på berörd fastighet 

(2019-03-26) för att fastställa befintlig utformning av byggnaden och dess brandskydd. 

Underlag utifrån genomgången har legat till grund för projekteringen och är inarbetat i denna 

handling. Inventeringen av det befintliga brandskyddet har utförts genom okulär besiktning.  

 

1.3 Brandskyddsdokumentation 

I samband med färdigställande av nybyggnaden ska detta dokument (brandskyddsbeskrivning) 

revideras för att gälla som relationshandling (brandskyddsdokumentation).  

 

I samband med framtagande av brandskyddsdokumentationen ska en utförandekontroll gällande 

brandskyddet göras för att säkerställa att utformningen uppfyller gällande krav. Kontrollen ska 

utföras av utförandekontrollant brand och omfattar okulär besiktning med stickprovskontroller 

av berörda lokaler. Besiktningen omfattar ej gömda eller dolda delar. 

 

Kontrollen på plats kompletteras med egenkontroller och intyg gällande utformning som delges 

av ansvarig entreprenör/besiktningsman. Resultatet av utförandekontrollen redovisas i 

dokumentet ”Kontroll av brandskyddsåtgärder”. Detta dokument ligger till grund för 

upprättandet av brandskyddsdokumentationen. 

 

I brandskyddsdokumentationen ska erforderliga kontroll- och underhållsrutiner för byggnadens 

brandskydd framgå.  

 

I kapitel 13 redovisas de intyg och egenkontroller som entreprenör/besiktningsman ska delge för 

att brandskyddsdokumentationen ska kunna upprättas. 
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1.4 Regelverk 

Brandskyddsbeskrivningen är upprättad utifrån följande regelverk: 

- Plan- och bygglag SFS 2010:900 med ändringar t.o.m. SFS 2015:668 (PBL) 

- Plan- och byggförordning SFS 2011:338 med ändring t.o.m. SFS 2016:169 (PBF) 

- Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändring t.o.m. BFS 2018:4 (BBR 26) 

- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktions-

standarder (eurokoder) BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 2015:6 (EKS 10) 

- Boverkets allmänna råd om brandbelastning BFS 2013:11 (BBRBE 1) 

 

1.5 Tidigare versioner 

Denna handling utgör en första utgåva och innehåller inga revideringar. 

 

1.6 Brandskydd under byggtiden 

Särskild hänsyn ska tas till brandskydd under byggtiden. En plan för brandskydd under 

byggtiden ska tas fram där följande punkter normalt ska beaktas: 

- Brandskyddsorganisation. 

- Möjlighet till utrymning. 

- Skydd mot uppkomst och spridning av brand. 

- Släckutrustning. 

- Heta arbeten och brandstiftare. 

- Insatsmöjlighet. 

- Hantering av brandfarliga varor. 

 

1.7 Bilagor 

Brandskyddsritningar upprättade av Brandprojektering daterade 2019-07-02. 
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2 Dimensionerande förutsättningar 
I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som är dimensionerande för utformningen av 

byggnadens brandskydd. Eventuella förändringar av dessa förutsättningar kommer innebära att 

utformningen av brandskyddet måste beaktas och vid behov kompletteras. 

 

2.1 Objekts- och verksamhetsbeskrivning 

Projektet berör rivning av en del av befintlig byggnad och uppförande av en ny byggnad i delvis 

två plan, utan vind och källare. Nya byggnaden kommer att vara sammanbyggd med befintlig 

byggnad (Br1) på samma fastighet och sammanbyggd med byggnader (Br2 och Br3) på annan 

fastighet. Byggnadsarean uppgår till cirka 270 m2. I byggnaden ska det inrymmas fem stycken 

bostadslägenheter. 

 

2.2 Verksamhetsrelaterade förutsättningar 

2.2.1 Personantal 

Respektive lägenhet dimensioneras för ett fåtal personer (<10).   

 

2.2.2 Verksamhetsklass 

Verksamhetsklassen i respektive lägenhet utgörs av Vk3A.  

 

2.3 Byggnadsklass 

Byggnaden utgör byggnadsklass Br1. 

 

2.4 Brandbelastning 

Lokalerna dimensioneras för en brandbelastning som understiger 800 MJ/m2 golvarea. 

 

Dimensionerande brandbelastning är i enlighet med BBRBE 1. 

 

2.5 Räddningstjänstens insats 

Byggnaden bedöms vara belägen så att räddningstjänstens insatstid understiger 10 minuter. Med 

insatstid avses den tid det tar från att larm ges till dess att insats påbörjas av räddningspersonal 

på brand/räddningsplatsen. 

 

Utrymningsdimensioneringen förutsätter ej medverkan av räddningstjänsten. 

 

2.6 Dimensioneringsmetod 

Brandskyddsbeskrivningen är upprättad med förenklad dimensionering. 
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2.7 Mindre avvikelser 

Ingen mindre avvikelse enligt BBR 1:21 förekommer. 

 

2.8 Egna ambitioner 

Fastighetsägaren och verksamheten har inte framfört några önskemål om brandskydd utöver 

myndigheternas miniminivå. Inga försäkringskrav är beaktade. 

 

2.9 Detaljplan 

I följande dokument har hänsyn ej tagits till eventuella byggnadstekniska krav som framgår av 

detaljplan. Vid projektering har hänsyn ej tagits till krav som uppstår till följd av eventuella 

transporter av farligt gods. 
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3 Möjlighet till utrymning vid brand 
Byggnader ska utformas så att tillfredställande utrymning kan ske vid brand. Lokaler där 

personer vistas mer än tillfälligt ska generellt ha tillgång till minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar.  

 

3.1 Utrymningsstrategi 

Utrymningsstrategin för lokalerna framgår av tabell 1. 

 

Utrymningsdimensioneringen förutsätter ej medverkan av räddningstjänsten. 

 
Tabell 1. Utrymningsstrategi. 

Lokal/utrymme Utrymningsstrategi 

Respektive lägenhet på 

plan 2 

- Via trapphus (utrymningsväg). 

- Via fönster i sovrum.   

Trapphusanslutna 

lägenheter på plan 1 

- Via trapphus (utrymningsväg). 

- Via fönster i sovrum.   

Ej trapphusansluten 

lägenhet på plan 1 

- Via entré. 

- Via fönsterdörr (ses som fönster ur 

utrymningsperspektiv) 

 

Utrymningsvägar framgår av bifogade brandskyddsritningar. 

 

3.2 Utrymningsvägar 

Med utrymningsväg menas ett utrymme (exempelvis korridor, trapphall eller liknande) som är 

brandtekniskt avskilt från övrig verksamhet och som har utgångar som leder direkt till det fria. 

En utrymningsväg kan även vara en dörr eller fönster direkt till säker plats i det fria, loftgång 

eller utvändig trappa. 

 

Följande utrymmen utgör utrymningsväg: 

- Trapphus 

 

Utrymningsvägar framgår av bifogade brandskyddsritningar. 

 

3.2.1 Passagemått 

Utrymningsvägar ska ha en fri bredd på minst 0,90 meter och fri höjd på 2,00 meter. Räcken 

och liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida i utrymningsvägen.  

 

3.3 Dörr som används för utrymning 

Dörrar som används för utrymning ska vara lätt identifierbara som utgångar och lätt 

öppningsbara. Dörrar ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymningen för övriga 

personer. Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. 

 

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,80 meter. 
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3.3.1 Öppningsmått 

Dörr som utgör utrymningsväg ska ha en fri bredd på minst 0,80 meter och fri höjd på minst 

2,00 meter. 

 

3.3.2 Slagriktning 

Dörrar får utföras med valfri slagriktning då köbildning ej förväntas uppstå i lägenheterna. 

 

3.3.3 Öppningsfunktion 

Dörrar som ska användas för utrymning ska kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller 

att dörren trycks utåt.  

 

Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv.  

 

För trycken ska den vertikala kraft som behövs för att öppna en dörr understiga 70 N.  

 

3.3.4 Låsning 

Dörrar som används för utrymning, och som kan vara låsta, ska gå att låsa upp med vred i 

utrymningsriktningen. Vred ska endast manövrera låskolv och dörren ska kunna öppnas med en 

hand genom att först låsa upp vredet och sedan trycka ner handtaget/trycka dörren utåt.  

 

3.4 Fönster som används för utrymning 

Fönster avsedda för utrymning ska vara sidohängda eller vridbara kring en vertikal axel och 

öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är vridbara kring en horisontell axel 

kan användas om de öppnas utåt och stannar i öppet läge. 

 

Fönster/öppningar ska ha en fri bredd på minst 0,50 meter och fri höjd på minst 0,60 meter.  

Summan av bredd och höjd ska dessutom vara minst 1,50 meter. För fönster som är vridbara 

kring en horisontell axel ska det fria måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. 

 

Öppningens underkant ska ligga högst 1,2 meter över golv, om avståndet mellan golvet och 

öppningens underkant överstiger 1,2 meter ska en plattform eller liknade monteras på insidan. 

 

Då utrymning sker utan hjälp av räddningstjänst ska öppningens underkant vara belägen högst 

5,0 meter över marknivån utanför respektive fönster. 
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3.5 Gångavstånd 

Gångavståndet till närmaste utrymningsväg eller till annan brandcell ska inte vara längre än att 

brandcellen kan utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår. Beräkning av gångavståndet ska 

göras från den sämst belägna uppehållsplatsen till den närmaste utrymningsvägen. 

 

För lokalerna gäller ett maximalt tillåtet gångavstånd till utrymningsväg på 45 meter. 

Gångavståndet beräknas med vinkelräta riktningsförändringar, sammanfallande gångväg 

multipliceras med 1,5. Där utrymning sker genom fönster har tillåtet gångavstånd till fönstret 

minskats till en tredjedel. 

 

Vid utförande enligt bifogade brandskyddsritningar understiger gångavståndet till utrymnings-

väg ovanstående värde. 

 

3.5.1 Gångavstånd inom utrymningsväg 

Gångavståndet inom utrymningsväg understiger 10 meter där utrymningsmöjlighet endast finns 

i en riktning.  
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4 Skydd mot uppkomst av brand 
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot uppkomst av 

brand. Hög temperatur, värmestrålning och gnistbildning ska inte orsaka antändning i 

närliggande byggnadsdelar eller fast inredning. 

 

4.1 Skydd mot antändning 

Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får 

inte överstiga 85 ºC. Vid utformning ska hänsyn tas till att temperaturen kan öka vid långvarig 

kontinuerlig drift eller om den fasta installationen byggs in. När installationsdelar kläs in ska 

material som kan få högre temperatur än 85 °C om de byggs in, vara material av lägst A2-s1,d0. 

 

4.2 Bibehållen funktion vid temperaturpåverkan 

Byggnadsdelar och fasta installationer ska utformas så att avskiljande förmåga eller skydd mot 

antändning inte försämras eller förbrukas med hänsyn till den temperatur de kan förväntas 

utsättas för. 

 

4.3 Uppvärmningsanordningar 

Uppvärmning sker genom fjärrvärme.  
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5 Brandceller och brandsektioner 
Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för 

utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. 

 

Samtliga brandcellsavskiljande konstruktioner och byggnadsdelar skall uppfylla angivna brand-

tekniska klasser från båda sidor om inget annat anges, det vill säga oavsett mot vilken sida av 

konstruktionen/byggnadsdelen brandpåverkan sker. 

 

5.1 Skydd mot omfattande brandspridning 

Skydd mot omfattande brandspridning uppfylls genom att brandcellernas storlek understiger  

1 250 m2. 

 

5.2 Brandcellsindelning 

Utrymmen som utgör egna brandceller framgår av tabell 2. 

 
Tabell 2. Brandcellsindelning. 

Utrymme Brandteknisk klass 

Respektive bostadslägenhet EI 60 

 

Brandcellsgränser utöver ovanstående förekommer enligt nedan: 

- Berörda nybyggnadens långsida som byggs ihop med byggnad på annan fastighet ska 

utföras i lägst klass REI 90-M.  

- Berörda byggnadens kortsida som byggs ihop med byggnad på samma fastighet ska 

utföras i lägst klass EI 60.  

 

Brandcellsskiljande vägg ska ansluta mot yttertak eller mot brandcellsskiljande bjälklag. 

Utrymmen ovan innertak/undertak tillhör underliggande brandcell. 

 

Brandcellsindelning framgår av bifogade brandskyddsritningar. Notera att brandavskiljning av 

schakt ej framgår av brandskyddsritningar. 
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5.3 Anslutning mot yttertak 

Anslutning av brandcellsskiljande vägg mot yttertak ska utföras så att brandmotståndstiden inte 

försämras. 

 

Anslutning mot brännbar takkonstruktion, exempelvis råspont, kan utföras enligt figur 1. 

 

 
Figur 1. Anslutning mot brännbar takkonstruktion (observera att väggen som anslutning sker 

mot endast utgör en generell väggtyp). 

 

5.4 Brandväggar 

En brandvägg ska ha en sådan stabilitet och bärförmåga att byggnader/lokaler på endera sidan 

kan störta samman utan att brandväggens egenskaper avsevärt försämras. 

 

Brandväggen ska tåla en sannolik mekanisk påverkan och enkelt kunna lokaliseras av 

räddningstjänsten. Om brandväggen inte enkelt kan lokaliseras utifrån byggnaden ska 

brandväggen förses med standardiserad skyltning. 

 

Brandväggen ska utgå från byggnadens grund och därifrån sträcka sig obruten genom hela 

byggnaden och ut genom, eller ansluta mot, yttertak. Beroende på utformning av tak-

konstruktionen kan anslutningen mot yttertaket utföras enligt de olika alternativen i  

figur 2. 

 

 
Figur 2. Anslutning mot yttertak. 
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5.5 Dörrar i brandcellsgräns 

Utförandet i nedanstående avsnitt gäller även för luckor i brandcellsgräns. 

 

5.5.1 Brandteknisk klass 

Dörrar mellan respektive lägenhet och trapphus ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30-S200. 

 

Notera särskilt tilläggskravet S200. Tilläggskravet innebär att dörrarna har provats för att vara 

särskilt röktäta. Dörrar i klass S200 utförs alltid utan springa i underkant. 

 

5.5.2 Tillhållning 

Brandcellskiljande dörrar ska ha tillhållning. Fallkolv ska fästa i karm enligt typgodkännande. 

Som alternativ godtas dörrstängare typgodkänd för tillhållning i aktuell brandteknisk klass. Vid 

tillhållning i elslutbleck ska dessa vara typgodkända för aktuell brandteknisk klass. 

 

5.6 Brandklassade fönster/glaspartier 

Brandklassade fönster/glaspartier får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller 

liknande. 

 

Brandklassade fönster/glaspartier ska uppfylla angiven brandteknisk klass från båda sidor om 

inget annat anges, det vill säga oavsett mot vilken sida av konstruktionen/byggnadsdelen 

brandpåverkan sker. 

 

5.6.1 Fönster/glaspartier i yttervägg 

Fönster/glaspartier i yttervägg som tillhör skilda brandceller ska utformas så att brandspridning 

mellan brandceller och påverkan på utrymmande begränsas, se tabell 3. Värmestrålning 

förutsätts kunna ske vinkelrätt och snett ut från fönstret intill 135° vinkel från fönsterytan. Om 

vinkeln i innerhörn är mindre än 60° räknas väggarna som parallella. 

 
Tabell 3. Fönster/glaspartier i yttervägg. 

Inbördes placering Avstånd mellan fönster Utformning av fönster 

Fönster/glaspartier i innerhörn 

< 2,0 meter 

 

≥ 2,0 meter 

Ett fönster i klass E 30 

 

Oklassat 

Fönster/glaspartier placerade ovanför 

varandra i höjdled1 

< 1,2 meter 

 

≥ 1,2 meter 

Ett fönster i klass E 302 

 

Oklassat 

1. För fönster i höjdled mäts avståndet som minsta avståndet mellan fönster där avståndet även mäts till 

fönster placerade i sidled ovan varandra. 

2. Om balkongplatta i obrännbart material finns mellan fönster/fönsterdörr tillhörande olika brandceller 

i höjdled kan kravet på brandklassning av dessa glaspartier utgå även om det vertikala avståndet 

mellan dem understiger 1,2 meter. Detta förutsätter att balkongplattan sticker ut mer än 1,2 meter 

från yttervägg, utförs med konstruktion i klass E 30 samt utförs tät mot ytterväggen. 
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5.7 Lägre beläget yttertak 

Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än intilliggande tak ska upprätthållas. 

 

Skyddet ska upprätthållas genom att taket på envåningsdelen i nybyggnaden ges ett 

brandmotstånd motsvarande REI 60. 

 

Lägre beläget yttertak framgår av bifogade brandskyddsritningar.  
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5.8 Takfot 

Takfot ovan brandcellskiljande yttervägg utförs i motsvarande brandteknisk klass som 

ytterväggen. 

 

Takfot ska även utföras med avskiljande förmåga i lägst klass EI 30 inom 1 meter på vardera 

sida om vertikal brandcellsgräns. 

 

5.9 Installationsschakt 

Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls.  

 

Invändigt ytskikt i schakt ska utgöras av obrännbart material. 

 

5.10 Genomföringar i brandcellsgräns samt i bärande konstruktion 

En genomföring får inte medföra att byggnadsdelarnas brandmotståndstid försämras. 

Genomföringar av kablar, rör etc. i brandcellsskiljande byggnadsdelar ska brandskyddstätas i 

samma brandtekniska klass som byggnadsdelen i övrigt.  

 

Notera även särskilt tätning av genomföringar i ej brandcellskiljande, bärande, byggnadsdelar 

där beklädnader används för att erhålla erforderligt brandmotstånd. 

 

Brandtätningar ska ske enligt produktens typgodkännande. 

 

5.11 Installation i brandcellsgräns 

Installationer (exempelvis eldosor och infällda spotlights) i brandcellskiljande byggnadsdelar 

ska utföras så att byggnadsdelens brandmotståndstid inte försämras. 
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6 Luftbehandlingsinstallationer 
Luftbehandlingsinstallationer ska utformas så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av 

brand och brandgas mellan brandceller erhålls.  

 

6.1 Skydd mot brandgasspridning 

6.1.1 Metod för skydd mot brandgasspridning 

Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller kan upprätthållas genom något av följande 

alternativ: 

1. Ventilationssystemet utförs separat för respektive brandcell ända ut i det fria. 

2. Ventilationssystemet utförs med brand-/brandgasspjäll i lägst klass EI 60 på till- och 

frånluftskanaler som passerar brandcellsgräns. Alternativt utförs systemet med 

brandgasspjäll i lägst klass E 60 i kombination med erforderlig isolering. Spjäll ska vara 

verifierade enligt SS-EN 15650. Det rekommenderas att spjäll utförs med förhöjd täthet 

mot brandgaser (S). Fläkt utförs så att den stannar vid detektion av brand. 

 

6.1.2 Brandgasspjäll och brand/-brandgasspjäll 

Brandgasspjäll och brand-/brandgasspjäll utförs så att dessa stängs vid strömbortfall samt vid 

aktiverad rökdetektor i kanalsystemet. Rökdetektors utformning ska verifieras enligt SS-EN 54-

7. Vid placering av rökdetektor ska hänsyn tas till utspädning och strömning i kanalen. 

 

Spjäll utförs så att de motioneras automatiskt var 48:e timme eller i enlighet med leverantörens 

anvisningar. 

 

Fel på spjäll med brandfunktion ska sändas vidare till bemannad plats alternativt indikeras 

genom blixtljus på plats där personal förväntas passera dagligen. 

 

6.2 Skydd mot brandspridning 

Brandspridning mellan brandceller ska förhindras genom att kanalgenomföringar i brandcells-

gräns isoleras till motsvarande klass som genombruten byggnadsdel. Isolering ska utformas med 

hänsyn till kanaldiameter, förväntad maximal temperatur i kanal samt om brandgaser förväntas 

vara stillastående eller strömmande. 

 

Isolering ska utföras bruten i brandcellsgräns. Tätning med brandskyddsmassa eller motsvaran-

de ska ske direkt mot kanal.  

 

Där brand-/brandgasspjäll, i lägst klass EI 60 monteras i, eller direkt mot, den brandavskiljande 

konstruktionen erfordras ingen isolering av ventilationskanalen. Om brand-/brandgasspjäll inte 

monteras i, eller direkt mot, den brandcellsskiljande konstruktionen ska ventilationskanalen 

mellan brandcellsgränsen och spjället byggas in i lägst klass EI 60, alternativt isoleras 

ventilationskanalen i klass EI 60 mellan spjället och brandcellsgränsen. 

 

Yttertaksgenomföring utförs i lägst brandteknisk klass EI 60 på envåningsdelen av 

nybyggnaden. 
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6.2.1 Ventilationsöppningar i yttervägg 

Ventilationsöppningar i ytterväggar ska ej placeras inom 1,0 meter horisontellt avstånd från 

brandcellskiljande vägg.  

 

6.3 Upphängningsanordningar 

Upphängningsanordningar ska utföras så att byggnadsdelars brandmotståndstid ej försämras, 

dock lägst klass R 15.  

 

Notera att upphängningsanordningar ska fästas i bärande konstruktion med minst samma 

brandtekniska klass som upphängningen i sig.  

 

6.4 Matlagningsanordningar 

Spis och andra matlagningsanordningar ska placeras så att betryggande skydd mot uppkomst av 

brand uppnås. Vertikalt skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material 

eller spisfläkt ska överstiga 0,5 meter.  

 

6.5 Imkanal 

Imkanal från ugn eller hushållsspis ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Inom betjänad 

brandcell kan imkanal utföras oisolerad i klass E 15 om den utförs besiktningsbar samt med ett 

skyddsavstånd till brännbart material på minst 30 mm. Vid genomgång av hyllor eller skåpsidor 

kan kanaler och anslutningsdon placeras mot brännbart material. Även ovansidan och andra 

mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.  

 

Anslutningsdon till imkanaler ska utformas i lägst brandteknisk klass E.  

 

Om imkanal passerar annan brandcell än den betjänade ska den isoleras i lägst klass EI 60 inom 

denna brandcell. 

 

I övrigt ska principer enligt Imkanal 2012:2 efterföljas. 
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6.6 Material i luftbehandlingsinstallationer 

Material i luftbehandlingsinstallationer ska generellt vara i lägst klass A2-s1,d0. För mindre 

systemdelar accepteras material enligt tabell 4. 

 
Tabell 4. Material i luftbehandlingsinstallationer. 

Systemdel Klass 

Mindre detaljer så som filtermaterial, packningar, 

fläktremmar och elinstallationer. 
Inget krav (Klass F) 

Kanaler, förutom imkanaler. 

Motsvarande ytskiktskrav som 

gäller för anslutande vägg- eller 

takyta. Undantaget gäller både 

in- och utsida av kanalen. 

Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa utformas så att 

brand inte kan spridas till eller från schakt- eller 

aggregatrum under den tid som motsvaras av 

brandmotståndet för brandcellsgränser i byggnaden. 

Klass E 

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum som 

ytterväggen gränsar till. 
Inget krav (Klass F) 

Luftdon. Klass E 

Uteluftsdon och överluftsdon i bostäder. Inget krav (Klass F) 
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7 Material, ytskikt och beklädnad 

7.1 Ytskikt 

Krav på invändiga ytskikt i aktuella lokaler framgår av tabell 5. Notera att krav på ytskikt även 

gäller ovan nedpendlat undertak. 

 
Tabell 5. Invändiga ytskikt. 

Lokal Yta Ytskiktsklass 

Utrymningsväg  

Tak B-s1,d0* 

Vägg B-s1,d0* 

Golv Cfl-s1  

Installationsschakt 

Tak A2-s1,d0 

Vägg A2-s1,d0 

Golv A2fl 

Mindre rum (<15m2) som ej 

påverkar utrymningssäkerheten i 

byggnaden, exempelvis 

hygienutrymme. 

Tak D-s2,d0 

Vägg D-s2,d0 

Golv - 

Generellt i byggnaden  

Tak B-s1,d0* 

Vägg C-s2,d0 

Golv - 

*Ytskikt fäst på underlag i lägst klass A2-s1,d0 (obrännbart material) eller beklädnad klass K210/B-s1,d0. 

 

För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass, dock lägst klass  

D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars sammanlagda 

omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Exempel på sådana mindre 

byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlister och balkar. Detta 

gäller dock inte rörisolering. 

 

 

7.1.1 Rörisolering 

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer än  

20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla klass A2L-s1,d0 eller 

ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och golv.  

 

Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mindre än 20 % av 

angränsade vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla följande klasser: 

- BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0. 

- CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0. 

- DL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet D-s2,d0. 
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7.1.2 Kablar, kabelrännor, kabelstegar och kabelskenor 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till den 

närmaste inkopplingspunkten som kan utgöras av en elcentral, ett ställverk eller motsvarande. 

Inkopplingen ska ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns längd till 

inkopplingspunkten ska inte överstiga 20 meter. 

 

Kabelrännor och kabelstegar kan utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan utformas 

enligt SS-EN 61534-serien.  

 

Signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägst klass Dca-s2,d2. 

 

Om kablar utgör mer än 5 % av takytan i utrymningsväg ska kablarna utföras i lägst klass  

Cca-s1,d1.  

 

Upphängningsanordningar i utrymningsvägar ska utföras i material av lägst klass A2-s1,d0.  

 

7.2 Yttervägg 

Fasadbeklädnad på yttervägg ska utföras i lägst brandteknisk klass D-s2,d2. 
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8 Bärförmåga vid brand 

8.1 Brandteknisk klass 

Bärverket i byggnaden ska utföras enligt Fel! Hittar inte referenskälla.. Notera att om en 

bärverksdel kan hänföras till fler än en brandsäkerhetsklass enligt tabellen gäller den högsta 

klassen. 

 

Bärverket i byggnaden ska utföras enligt tabell 6. Notera att om en bärverksdel kan hänföras till 

fler än en brandsäkerhetsklass enligt tabellen gäller den högsta klassen. 

 
Tabell 6. Utformning av bärverk. 

Brandsäkerhetsklass Byggnadsdel Brandteknisk klass 

1 
Bärverk i säkerhetsklass 1 så som takfot 

och icke-bärande innervägg. 
R 0 

2 
Bärverk för undertak som inte har 

brandavskiljande funktion. 
R 151 

3 
Trapplan och trapplopp som utgör 

utrymningsväg. 
R 30 

4 

Byggnadens bärande huvudsystem 

inklusive delar som är nödvändiga för 

systemets stabilisering i brandlastfallet.  

 

Takkonstruktion.2 

 

Bärverk som krävs för att upprätthålla 

avskiljande konstruktion motsvarande 

brandteknisk klass EI 60. 

R 60 

5 Brandvägg R 90-M3 

1. Alternativt kan bärverk inklusive infästningar utföras på ett sådant sätt att de klarar en påverkan 

av 300° C under 10 minuter utan att förlora sin funktion. 

2. Yttertakets bärverk kan vid oinredd vind eller lägenhetsförråd på vind hänföras till brand-

säkerhetsklass 1 (R 0) och vid bostad eller kontor på vind hänföras till brandsäkerhetsklass 3  

(R 30). Detta gäller endast under förutsättning att vindsbjälklaget är brandcellskiljande och att 

yttertakets bärverk befinner sig under ett plan, som skär vindsbjälklagets ytterkant och höjer sig 

inåt byggnaden med en lutning på höst 45°. Vindsbjälklaget måste dessutom vara utfört så att 

de klarar att upprätthålla sin avskiljande förmåga även vid en kollaps av takkonstruktionen. 

3. Brandvägg ska tåla sannolik mekanisk påverkan.  
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9 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 

9.1 Avstånd mellan byggnader 

Avståndet till närmsta byggnad ska överstiga 8 meter för att upprätthålla skyddet mot 

brandspridning mellan byggnader. 

 

Skyddet mot brandspridning mellan nybyggnad (kortsida) och befintlig byggnad på samma 

fastighet upprätthålls genom brandcellsgräns i brandteknisk klass EI 60. 

 

Skyddet mot brandspridning mellan nybyggnad (långsida) och befintlig byggnad på annan 

fastighet upprätthålls genom brandvägg i brandteknisk klass EI 90-M. 

 

Nybyggnadens långsida med entrédörrar ligger närmare än 8 meter från befintlig 

förrådsbyggnad på samma fastighet. Förrådsbyggnaden ska rivas för att upprätthålla skyddet 

mot brandspridning mellan byggnader. 

 

Avståndet mot övriga byggnader överstiger 8 meter. 

 

9.2 Taktäckning 

Taktäckning ska utformas med material av lägst klass A2-s1,d0 (obrännbart material) alternativt 

med material av lägst klass BROOF(t2) på underliggande material av A2-s1,d0. 
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10 Larmsystem 

10.1 Brandvarnare 

Respektive lägenhet ska förses med minst en brandvarnare. Brandvarnare ska placeras i, eller 

utanför, varje rum för sovande personer.  

 

Täckningsyta för en brandvarnare får normalt inte överstiga 60 m2.  

 

Brandvarnare ska uppfylla SS-EN 14604 och vara försedd med larmindikator.   

 

Brandvarnare som inte är nätanslutna bör förses med batteri som räcker hela brandvarnarens 

livslängd, vanligen 10 år. 

 

Brandvarnare bör placeras i tak och minst 0,5 meter från vägg. Avståndet till 

ventilationsöppningar bör vara minst 1,0 meter. 

 

Förslag på placering av brandvarnare framgår av bifogade brandskyddsritningar. 
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11 Räddningstjänstens insatsmöjlighet 

11.1 Åtkomlighet för räddningsfordon 

Gatunätet ger erforderlig åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och inga särskilda 

räddningsvägar behöver anordnas. 

 

Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt 

understiger 50 m.  

 

11.2 Tillträdesväg 

Tillträdesväg för räddningstjänsten utgörs av utrymningsvägar. 
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12 Systematiskt brandskyddsarbete 
Sen lagen om Skydd mot olyckor trädde i kraft 2004-01-01, utger räddningsverket ett allmänt 

råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Detta innebär bl.a. att i princip alla 

verksamheter i Sverige ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd.  

 

I lagen och i dess förarbeten betonas kraftigt ägarens/verksamhetsutövarens och även den 

enskildes skyldighet att se till att ha ett fungerande brandskydd vilket också inkluderar 

brandskyddsutbildad personal.   

 

Hörnstenarna i det systematiska brandskyddsarbetet utgörs av att:  

- Det inom verksamheten ska finnas en tydliggjord brandskyddspolicy. 

- Det inom verksamheten ska finnas en utsedd brandskyddsorganisation med en 

brandskyddsansvarig. 

- Verksamheten själva ska ansvara för kontrollen av brandskyddet.  

- Dokumentation av internkontroller och annat brandskyddsarbete utförs samt att samtlig 

personal ges brandskyddsutbildning. 
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13 Intyg och egenkontroller 
I tabell 7 redovisas de intyg och egenkontroller som ska delges i samband med upprättandet av 

relationshandlingen. 

 

Där egenkontroll efterfrågas ska denna tydligt ange vilken kontrollpunkt som avses och vara 

signerad med datum och utförare.  

 
Tabell 7. Kontrollpunkter 

Kontrollpunkt Intyg gällande Typ av intyg 

Brandcellsgränser 

- Byggnadsdelar 

Att brandcellskiljande byggnadsdelar är utförda enligt 

brandteknisk klass som framgår av brandskydds-

beskrivning och brandskyddsritning. 

Egenkontroll 

- Genomföringar 

Att genomföringar i brandcellsgräns har brandskyddstätats 

enligt typgodkända metoder för att uppnå erforderlig 

brandteknisk klass.  

Egenkontroll 

- Installationer 

Att installationer har utförts enligt typgodkända metoder 

för att ej försämra brandcellskiljande delars brand-

motståndstid. 

Egenkontroll 

- Dörrar 

Att dörrar monterats enligt tillverkarens monterings-

anvisningar och att magnetuppställda dörrar funktions-

provats med positivt resultat. 

Egenkontroll 

- Glaspartier 
Att glaspartier monterats enligt tillverkarens monterings-

anvisningar. 
Egenkontroll 

Ytskikt 

- Väggar, tak och golv 
Att ytskikt uppfyller den brandtekniska klass som framgår 

av brandskyddsbeskrivningen. 
Egenkontroll 

- Rörisolering 
Att rörisolering uppfyller den brandtekniska klass som 

framgår av brandskyddsbeskrivningen.  
Egenkontroll 

- Kablar 
Att kablar uppfyller den brandtekniska klass som framgår 

av brandskyddsbeskrivningen. 
Egenkontroll 

- Taktäckning 
Att taktäckning uppfyller den brandtekniska klass som 

framgår av brandskyddsbeskrivningen. 
Egenkontroll 

Bärförmåga vid brand 

- Brandteknisk klass 
Att bärverket uppfyller den brandtekniska klass som 

framgår av brandskyddsbeskrivningen. 
Egenkontroll 

- Brandvägg Att brandvägg tål sannolik mekanisk påverkan. Egenkontroll 

Luftbehandlingsinstallationer 

- Skydd mot brand- och 

brandgasspridning 

Att luftbehandlingsinstallationer är utformade så att 

skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan 

brandceller upprätthålls.  

Egenkontroll 
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- Upphängnings-

anordningar 

Att upphängningsanordning för luftbehandlings-

installationer uppfyller kraven enligt brandskydds-

beskrivningen. 

Egenkontroll 

- Material 
Att material i luftbehandlingsinstallationer uppfyller 

kraven enligt brandskyddsbeskrivningen. 
Egenkontroll 

- Imkanal kök 
Att imkanal från kök uppfyller kraven enligt brandskydds-

beskrivningen.  
Egenkontroll 

Larmsystem 

- Brandvarnare 
Att brandvarnare är utformade enligt SS-EN 14604 och 

har funktionsprovats med positivt resultat. 
Egenkontroll 

 

 

 

 


