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Jävsnämnden 

kallas till sammanträde fredagen den 27 november kl 10.00 – 12.00 i 
Kommunfullmäktigesalen, Lysekil, för behandling av följande ärenden: 

Val av justerare; förslag Lars-Olof Stilgård 

1. Fastställande av dagordningen

2. Information från Peter Karlsson, fastighetschef, om pågående och kommande projekt
inom Lysekils kommun

3. Jävsnämndens sammanträdeskalender 2021

4. Redovisning av delegationsbeslut

− Ordförandebeslut – Ansökan om rivning av lada på fastighet Skaftö-Backa
3:351

− Ordförandebeslut – Anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet och
ventilation på fastigheten Lyse-Berga 3:29

Lysekil den 2020-11-19 
Jävsnämnden 

Charlotte Wendel Lendin Madelene Johansson 
Ordförande jävsnämnden Nämndsekreterare  
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1. Fastställande av dagordningen 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Jävsnämnden fastställer dagordningen för sammanträdet.  
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2. Information från fastigheteschef 
 

Ärendet 
 Peter Karlsson, fastighetschef, informerar nämnden om pågående och kommande projekt  
  inom Lysekils kommun. 
 
 Förvaltningens förslag till beslut  

Jävsnämnden tar del av informationen.  
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3. Jävsnämndens sammanträdeskalender

Sammanfattning
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till sammanträdeskalender så
att nämnderna kan fatta beslut gällande sammanträdeskalender för nästkommande år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för
jävsnämnden 2021 enligt nedan.

Datum Sammanträdestid kl 10.00 - 12.00 

5 mars Borgmästaren 

7 maj Borgmästaren 

24 september Borgmästaren 

26 november Borgmästaren 

Förvaltningens förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för jävsnämnden år 2021. 
Beslutet skickas till  
Jävsnämndens ledamöter och ersättare  
Plan och bygg för vidare befordran till berörda 
Tekniska avdelningen för vidare befordran till berörda 
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4. Redovisning av delegationsbeslut 
 

Följande delegationsbeslut redovisas:  
 
Ordförandebeslut 

− Ansökan om rivningsanmälan om rivning av lada på fastighet Skaftö-Backa 3:351 

− Anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet och ventilation på fastigheten  
Lyse-Berga 3:29 

 
Förvaltningen förslag till beslut 
 
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokollet 
2020-11-27, § XX.  



Tjänsteskrivelse 

Datum Dnr 
2020-10-28 SBN JÄV-2020-2 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Madelene Johansson, 0523 – 61 31 08 
madelene.johansson@lysekil.se 

Jävsnämndens sammanträdeskalender 2021 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdeskalender för 
jävsnämnden 2021 enligt nedan. 

Datum Sammanträdestid kl 10.00 - 12.00 

5 mars Borgmästaren 

7 maj Borgmästaren 

24 september Borgmästaren 

26 november Borgmästaren 

Förvaltningens förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar att godkänna sammanträdeskalender för jävsnämnden 
år 2021. 

Ärendet 
Varje höst tar kommunstyrelseförvaltningen fram förslag till 
sammanträdeskalender så att nämnderna kan fatta beslut gällande 
sammanträdeskalender för nästkommande år.  

Per Garenius Madelene Johansson 
Förvaltningschef Handläggare 

Beslutet skickas till 
Jävsnämndens ledamöter och ersättare  
Plan och bygg för vidare befordran till berörda 
Tekniska avdelningen för vidare befordran till berörda 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

mailto:madelene.johansson@lysekil.se
mailto:registrator@lysekil.se
http://www.lysekil.se/
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© Lantmäteriet
Den redovisade fastighetsindelningens kvalité
kan inte garanteras och har ingen rättsverkan.
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Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta

TECKENFÖRKLARING

YTOR INOM KÄLLARE PÅVERKAS
GENERELLT EJ AV ANPASSNING

(BEFINTLIGA BRISTER ÅTGÄRDAS DOCK)

BRIST SOM SKA ÅTGÄRDAS

Samtliga genomföringar i bjälklag inom
DISP 025 ska kontrolleras och vid behov

kompletteras så att de uppfyller
brandteknisk klass EI 60BRIST SOM SKA ÅTGÄRDAS

Förbindelse mellan DISP 025 och öppet
schakt ska sättas igen i lägst brandteknisk

klass EI 60

Dörr utförs med återinrymning
(alternativt blindad)

Brand & Risk

Patric Andersson

Brandskyddsskiss
2020-10-30
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Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta

TECKENFÖRKLARING

X X

BRIST SOM SKA ÅTGÄRDAS

Ny brandcellsskiljande vägg upprättas i källare, så att trapphus mynnar ut i det fria.

Vägg utförs i lägst brandteknisk klass EI 60 och ska ansluta mot brandcellsskiljande
bjälklag.

Befintligt brandcellsskiljande dörr mot trapphus flyttas och
placeras i ny brandcellsskiljande vägg.

Dörr utförs med slagning mot korridor 008 för att inte
påverka utrymning från trapphus.

Dörr utförs med nedåtgående tryck och vred

YTOR INOM KÄLLARE PÅVERKAS
GENERELLT EJ AV ANPASSNING

(BEFINTLIGA BRISTER ÅTGÄRDAS DOCK)

Återinrymning ska vara möjlig

Brand & Risk

Patric Andersson

Brandskyddsskiss
2020-10-30
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EI 30

Utvändig
utrymnings trappa
direkt till det fria

Toaletter, städ, tvätt samt expedionsutrymmen kan brandtekniskt tillåtas
tillhöra gemensamhetsyta under förutsättning att de ska kunna nyttjas

av de boende.

EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

Gemensamhetslokal
(Vk 5A / Vk 3B)

Ingen storköksverksamhet
bedrivs (kök kan ev. komma
att nyttjas av boende), vilket

är en förutsättning för att
bibehålla brandcellsgränser
i klass EI 30 utan åtgärder)

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta inom Vk 3B

EI 30

EI 60

EI 30

TECKENFÖRKLARING

Brandklassat
fönster i

innerhörn

Dörrar utförs endast med
trycke (blindade).

Dörrar är transparanta

EI 60

Återinrymning ska vara möjlig

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Brand & Risk
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Bostadslägenhet (Vk 5B) för
högst 1 person

Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta tillhörande Vk 5B

TECKENFÖRKLARING

Denna vägg ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60 då den utgör avskiljande brandcellsgränser mellan verksamhetsklass 3B och 5B.

Dörrparti i brandcellsgräns ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60-C.
Dörr utförs med nedåtgående tryck och utan låsning (blindad), vilket medför att återinrymning är möjlig efter passage. Del av dörr ska vara

transparant

EI 60EI 60

Brandcellsskiljande väggar och bjälklag mot berörda boenderum i verksamhetsklass 5B ska uppfylla lägst
brandteknisk klass EI 60.

Befintliga väggar och bjälklag ska inom aktuell entreprenad kontrolleras, och vid behov kompletteras till lägst
brandteknisk klass EI 60.

Bostadslägenhet (Vk 5B) för
högst 1 person

Bostadslägenhet (Vk 5B) för
högst 1 person

Bostadslägenhet (Vk 5B) för
högst 1 person

Bostadslägenhet (Vk 5B) för
högst 1 person

Befintligt spiraltrappa tillåts som utrymningsväg
för berörd LSS-verksamhet (Vk 5B), då
personer inom berörd verksamhet inte

förväntas ha några fysiska funktionshinder
(boende kommer ha möjlighet att själva gå i

trappor).

Yta utförs med boendesprinkler

Återinrymning ska vara möjlig

Brand & Risk

Patric Andersson

Brandskyddsskiss
2020-10-30
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V
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EI 30

Utvändig
utrymnings trappa
direkt till det fria

Toaletter, städ, tvätt samt rum benämnt som "Jourrum" kan
brandtekniskt tillåtas tillhöra gemensamhetsyta under förutsättning att

de ska kunna nyttjas av de boende.

Dessa brandcellsgränser upprätthåller ej brandteknisk klass EI 60,
vilket är en avvikelse gentemot förenklad dimensionering (BBR).

Aktuellt utförande, där respektive avskiljning mot flygel uppfyller
brandteknisk klass EI 30, kan i detta fall accepteras. 

Utförandet motiveras i BSB.

EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta inom Vk 3B

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

TECKENFÖRKLARING

Personalytor

Brandklassat
fönster i

innerhörn

Dörrar utförs endast med
trycke (blindade).

Dörrar är transparanta

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Boenderum, Vk 3B, för 
högst 1 person

Gemensamhetslokal
(Vk 3B)

Brand & Risk

Patric Andersson
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2020-10-30
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Boenderum för
högst 1 person

Boenderum för
högst 1 person

Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta

TECKENFÖRKLARING

Dessa brandcellsgränser upprätthåller ej brandteknisk klass EI 60, vilket är en avvikelse gentemot förenklad dimensionering (BBR).

Aktuellt utförande, där respektive avskiljning mot flygel uppfyller brandteknisk klass EI 30, kan i detta fall accepteras. 

Utförandet motiveras i BSB.

Boenderum för
högst 1 person

Boenderum för
högst 1 person

Boenderum för
högst 1 person

Brand & Risk

Patric Andersson
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2020-10-30
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Fläktrum ska vara utfört med
utrymninglarm

Del av vind som måste passeras
för att nå trappa till underliggande
plan ska utföras med nödbelysning
(vind omfattas även av brandlarm)

Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta

TECKENFÖRKLARING
Brand & Risk

Patric Andersson
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Utrymningsväg

EI 30

EI 60

Yta utförs med nödbelysning (obs att markering inte anger placering av armatur, endast omfattning)

Utrymningsriktning

Gemensamhetsyta

TECKENFÖRKLARING

Del av vind som måste passeras
för att nå trappa till underliggande
plan ska utföras med nödbelysning
(vind omfattas även av brandlarm)

Trappa till underliggande plan

Brand & Risk

Patric Andersson

Brandskyddsskiss
2020-10-30
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DOKUMENTINFORMATION 

Vår beställare: Lysekils Kommun 

Handlingens omfattning: Hela byggnaden på rubricerad fastighet 

RITNINGAR OCH UNDERLAG 

Brandskyddsbeskrivningen är baserad på följande ritningar, upprättade av Ingenjörsbyrån L. 

Andersson AB: 

Ritn. Nr Ritningens benämning Datum Rev. Datum 

A41 Källarplan, del 1 (relationshandling) 1994-01*  

A42 Källarplan, del 2 (relationshandling) 1994-01*  

A43 Plan 1, del 1 (relationshandling) 1994-01*  

A44 Plan 1, del 2 (relationshandling) 1994-01*  

A45 Plan 2, del 1 (relationshandling) 1994-01*  

A46 Plan 2, del 2 (relationshandling) 1994-01*  

A47 Plan 3, del 1 (relationshandling) 1994-01*  

A48 Plan 3, del 2 (relationshandling) 1994-01*  

*) Fullständigt datum saknas vid digital inskanning av dokument. 

Beskrivningen bygger även på ett platsbesök samt information från beställare och tilltänkt 

brukare vad avser systemutformning, verksamhet, etc. 

Tidigare brandskyddsbeskrivning för byggnaden (upprättad av Integra, daterad 2015-04-07) har 

även utgjort underlag [1]. 

Aktuell handling kompletteras av brandskyddskisser [A], vilka uppförts på ovan angivit 

A-underlag. 

INTERNKONTROLL 

Internkontrollen innefattar att annan brandingenjör granskar förutsättningar och föreslagna 

brandskyddslösningar. Detta utförs i samtliga skeden. 

Tabell 1-1 Historik över handlingens granskare 

Handling, datum Författare Kontrollerad av 

Informationshandling, dat 2020-09-25 Patric Andersson Robert Larsson 

Informationshandling, dat 2020-10-30, Rev A Patric Andersson Robert Larsson 
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BRANDSKYDDSBESKRIVNING 

Brandskyddsbeskrivningen är en sammanställning av rubricerad byggnads brandskydd. 

Beskrivningen är utförd enligt Boverkets Byggregler, BBR. Brandskyddsbeskrivningen 

redovisar väsentliga delar av brandskyddet utifrån BBR och annan lagstiftning. Utformning 

enligt rådstext i BBR är inte redovisad i varje detalj. 

Denna utgåva upprättas som en informationshandling i syfte att sammanställa den 

brandskyddsnivå som ska upprätthållas för den planerade verksamheten som ska bedrivas i 

huset.  

Handlingen redovisar generellt en systemnivå av brandskyddet, vilket i huvudsak innebär att 

systemval presenteras. Inom vissa områden, där detaljerade lösningar diskuterats inför 

upprättandet av denna handling, presenteras detaljerade lösningar. Detta framgår löpande i text. 

Observera att detta inte är en bygghandling, varpå denna handling behöver uppdateras under 

detaljprojekteringen. 

För att uppfylla BBR ska det inför ibruktagande finnas en relationshandling som, tillsammans 

med tillhörande ritningar, redovisar brandskyddet och utgör en brandskyddsdokumentation 

enligt BBR, kap. 5:12. 

LÄSANVISNING 

Handlingen bör läsas i sin helhet, men i följande avsnitt framgår särskilt relevant information 

för respektive teknikdisciplin: 

Disciplin Avsnitt 

Arkitekt Avsnitt 2, 3, 4 och 5 

El Avsnitt 3, 8, 11, 12 och 13 

VVS Avsnitt 3, 8, 9 och 10 

Konstruktör Avsnitt 6 

Räddningstjänst Avsnitt 13  

 

DELAR UNDER UTREDNING 

De delar av brandskyddet som är under fortsatt utredning är markerade med gul 

färgöverstrykning. 

REVIDERINGAR 

Detta är en andra utgåva av handlingen. 

Denna handling har uppdaterats avseende den tilltänkta verksamheten som ska bedrivas i 

byggnaden, där delar av entréplanet iordningställs för fem bostadslägenheter enligt 

verksamhetsklass 5B och 5A. 

Reviderade stycken markeras med | i vänstermarginalen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-16,  B-2020-889



Sida: 7 (37) 
 Uppdragsnr: 60214271 

 
Lysekils Kommun, Uppstart Fjällagården 

LYSE-BERGA 3:29, Lysekil 
Informationshandling - Rev A  Ändringsdatum: 2020-10-30 Datum: 2020-09-25 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/fjallagarden/Delade dokument/26 Beskrivningar/Brandskyddsbeskrivning, Informationshandling, 

Fjällagården.docx 

1 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar som är dimensionerande och legat till grund för 

utformningen av byggnadens brandskydd. Vid förändringar av dessa förutsättningar måste 

brandskyddet på nytt ses över och vid behov kompletteras. 

1.1 Regelverk 

Handlingen utgår från följande regelverk: 

- PBL och PBF - Plan- och bygglagen och dess förordning. 

- BBR 29 - Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2020:4. 

- EKS 11 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska 

konstruktionsstandarder, BFS 2011:10 med ändringar t o m BFS 2019:1. 

- AFS - Arbetsmiljöverkets föreskrifter (betr. vägledande markeringar, nödbelysning, 

tillfälliga utrymningsplatser, utrymningsplaner) 

- LSO - Lag om skydd mot olyckor, FSO - Förordningen om skydd mot olyckor samt 

tillhörande föreskrifter (lagen beaktas beträffande handbrandsläckare) 

Denna handling redovisar ett minimikrav avseende brandskydd ur myndighetssynpunkt. I de fall 

högre krav förekommer i annan handling gäller det högre kravet. 

Särskilda planbestämmelser som påverkar byggnadens brandskydd är ej kända. 

1.2 Fastighetsägarens egenambition avseende brandskydd 

Inför upprättandet av denna handling har fastighetsägare eller verksamhet inte framfört några 

önskemål om brandskydd utöver myndigheternas miniminivå. Inga försäkringskrav är beaktade. 

1.3 Dimensioneringsmetod 

Brandskyddet är i huvudsak utformat enligt förenklad dimensionering. Inom byggnaden 

förekommer befintligt avvikelser från förenklad dimensionering enligt nu gällande 

bygglagstiftning. Dessa utföranden motiveras löpande i text under berört avsnitt. 

Delar av ventilationsbrandskyddet ska utföras med skyddsmetod ”fläkt i drift”, vilket utformas 

med analytisk dimensionering enligt BBR 5:112. Den analytiska dimensioneringen är vid 

uppförandet av aktuell handling inte genomförd, men ska redovisas i en separat 

beräkningsbilaga. Resultatet av utredningen ska därefter inarbetas i denna 

brandskyddsbeskrivning. 
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1.4 Beskrivning av byggnaden 

Aktuell byggnad är i två plan ovan mark med källare och vind. Byggnaden utgörs av två 

”flyglar”, vilka sammanlänkas av en gemensam del. Flyglarna benämns som Östra- , respektive 

Västra Flygeln. En överskådlig bild av aktuell byggnad presenteras i figur 1-1 nedan. 

 

Figur 1-1 En överskådlig figur av aktuell byggnad. I figuren framgår den östra, respektive västra flygeln samt den 

mittersta delen av byggnaden som sammanlänkar de båda flyglarna  

Inom byggnaden benämns källare som ”Källarplan”, entréplan som ”Plan 1”, våningsplan 1 Tr 

som ”plan 2” samt vind som ”plan 3”. 

Källare nyttjas för teknikutrymmen, tvättstuga, omklädningsrum för personal samt förråd. 

Inom plan 1 förekommer i huvudsak boenderum/lägenheter samt vissa gemensamhetsutrymmen 

(tvätt, städ, etc) i flyglarna. I den mittersta delen, samt i del av östra flygeln förekommer matsal, 

kök samt personalutrymme (expedition). 

Inom plan 2 förekommer i huvudsak boenderum/lägenheter, gemensamhetsutrymmen (tvätt, 

städ, etc) samt personalutrymmen. I den mittersta delen förekommer gemensamhetsutrymme i 

form av dagrum. 

I plan 3 förekommer förråd, fläktrum samt kallvind. 

Byggnaden ligger mer än 8 meter från annan byggnad [1]. 

1.5 Anpassningens omfattning 

Aktuell anpassning medför generellt att rubricerad byggnad, vilken tidigare nyttjats som boende 

för ensamkommande flyktingbarn [1], iordningställs till ett gruppboende enligt Vk 3B för 

personer som tidigare omfattats av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

men som nu ska få möjlighet att prova på att bo ensamma innan de slussas vidare ut i samhället. 

För att möjliggöra boende för personer med större assistansbehov utförs även fem lägenheter i 

entréplanet i den västra flyglen som ett behovsprövat särskilt boende enligt 

verksamhetsklass 5B. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Anpassningen medför även att gemensamhetslokaler i entréplanet iordningställs för att kunna 

nyttjas av samtliga boende i byggnaden, vilket innebär att även personer med behov av 

assisterad utrymning ska kunna vistas där. Då det inom dessa ytor endast förekommer 

dagverksamhet (inga sovande personer) kan verksamheten likställas med Vk 5A. Eftersom 

ytorna även nyttjas av boende tillhörande Vk 3B, kommer det förekomma två olika 

verksamhetsklasser inom samma brandcell, vilket innebär att ytorna ska utformas så att högsta 

brandskyddskravet för varje ingående verksamhet uppfylls. 

Delar av byggnad som tidigare nyttjats som storkök kommer efter anpassning endast fungera 

som gemensamhetsutrymme för de boende i byggnaden. 

För delar av byggnad som iordningställs för gruppboende och gemensamhetsutrymmen medför 

anpassningen i huvudsak en uppdatering av ytskikt samt att vissa undertak byts. För delar av 

byggnad som iordningsställs för boende enligt Vk 5B medför anpassning även installation av 

boendesprinkler samt en uppdatering av brandcellsskiljande byggnadsdelar.  

Källarplan omfattas generellt inte av anpassning, annat än ytskikt och undertak i 

personalutrymmen och vissa förråd.  

I samband med aktuell anpassning ersätts befintligt ventilationsaggregat av ett nytt till- och 

frånluftsaggregat, varpå ventilationsbrandskyddet inom byggnaden ses över. 

Delar av anpassning som innefattar boenderum medför ingen verksamhetsändring, då lokalerna 

även efter anpassningen kommer nyttjas för gruppboende enligt Vk 3B. Del av anpassning inom 

entréplan som innefattar iordningställande av bostadslägenheter och gemensamhetsutrymmen 

medför att verksamheten ändras från Vk 3B till Vk 5B respektive Vk 5A. 

Anpassningen innebär generellt inget ändrat personantal då respektive boenderum och 

bostadslägenhet inreds för en boende/personal, vilket medför i storleksordningen ca 20 boende 

samt ca 10 personal. 

Anpassningen medför ingen utökad area eller påverkan på byggnadens läge. 

För delar av byggnad, där den övergripande uppdateringen av boenderum och 

gemensamhetsutrymmen (Vk 3B) generellt inte medför någon ändrad verksamhet ställs inga 

följdkrav avseende brand, vilket innebär att befintlig utformning generellt kan bibehållas så 

länge som anpassningen inte medför att utformningen försämras. Dock ska befintlig lösning 

kontrolleras, och vid behov kompletteras så att erforderlig brandteknisk funktion erhålls. 

Inom delar av byggnad där verksamhet ändras från Vk 3B till Vk 5A respektive Vk 5B ställs 

brandskyddskrav på hela den ändrade delen samt på befintliga delar av byggnaden som påverkar 

brandsäkerheten för den ändrade verksamheten. För dessa delar ställs som utgångsläge 

brandskyddskrav i enlighet med gällande nybyggnadsregler enligt BBR. 
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För delar av anpassning som medför att ventilationssystem ersätts ska ventilationsbrandskydd 

utformas med riktlinjer enligt nybyggnadsregler, BBR. 

1.6 Förundersökning 

Inför denna anpassning har en förstudie utförts enligt BBR 5:811 för att fastställa skicket på 

byggnadens befintliga brandskydd. Inventeringen har omfattat hela byggnaden. 

Inventering utfördes som okulär besiktning på plats tillsammans med beställare. Ingen 

förstörande provning utfördes. 

I samband med inventeringen noterades följande brister i byggnaden, vilka bedöms vara av 

sådan omfattning att de ska åtgärdas inom ramarna för aktuell anpassning: 

- Klassificerad utrymningsväg (trapphus) mynnar inte ut i det fria. 

- Delar av källarplan (utrymme benämnt som ”Disp 025” på brandskiss [A]) är utförd 

med brännbar isolering i tak. 

- Otäta genomföringar i brandcellsgränser. 

- Genomlysta vägledande markeringar (utrymningsskyltar) fungerade ej. 

- Nödbelysning saknas. 

- Ventilationsbrandskydd utgörs av rökavluftning. 

Åtgärder för respektive brist ovan listas löpande under respektive avsnitt i aktuell handling. 

1.7 Verksamhetsbeskrivning 

Lokalerna i byggnaden innehåller följande verksamhetsklasser (berörda utrymmen framgår även 

på brandskiss [A]: 

Tabell 1-1 Sammanställning av verksamhetsklasser inom aktuell byggnad. 

Utrymme Verksamhet Verksamhetsklass 

Källarplan Tvättstuga, förråd, teknikutrymme, personalutrymme, 

omklädningsrum för personal 

1 

Plan 1 Boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen så som tvätt, 

städ, etc (del av gruppboende) 

3B 

Gemensamhetslokal (rum avsett för samvaro) som ska kunna 

nyttjas av samtliga boende i byggnaden 

3B & 5A 

Bostadslägenhet för LSS-boende 5B 

Plan 2 Boenderum med tillhörande gemensamhetsutrymmen så som tvätt, 

städ, etc (del av gruppboende) 

3B 

Gemensamhetslokal (rum avsett för samvaro)  3B 

Personalutrymme 1 

Plan 3 Förrådsutrymme, teknikutrymme/fläktrum 1 
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Valet av ovan nämnda verksamhetsklasser baseras på nedanstående förutsättningar avseende  

Källare: 

Lokalerna under marknivå utgörs av personal- och teknikutrymmen. Lokalerna kommer 

uteslutande nyttjas av vaken personal med god lokalkännedom, där samtliga personer förväntas 

ha möjlighet att själv försätta sig i säkerheten. 

Plan 1 och 2 - Boenderum: 

Boenderummen i byggnaden kommer nyttjas som ”slussboende” för personer som faller in 

under lagen om stöd och service (LSS), där personerna ska få möjlighet att testa på att bo själva 

innan de slussas ut i samhället. Utformningen kommer i stort likna ett konventionellt 

gruppboende med skillnaden att det dygnet runt kommer finnas personal närvarande för att 

hjälpa till med eventuella frågor eller problem. 

Verksamheten som bedrivs inom lokalerna kommer karakteriseras som Vk3B då samtliga 

personer som vistas inom lokalerna förväntas ha förutsättningar, både fysiska och mentala, att 

försätta sig själva i säkerheten i händelse av exempelvis brand. Ingen assisterad utrymning 

förutsätts ske. 

Observera att det åligger verksamheten att säkerställas att alla personer som erbjuds boende i 

byggnaden har förutsättningar för att klara utrymningen på egen hand, dvs utan assistans från 

personal (detta eftersom nivån av brandskyddet är anpassat därefter). Det ska således finnas en 

organisatorisk rutin för att säkerställa de boende har både den mentala (förstå innebörden av ett 

utrymningslarm) och fysiska (kunna sätta sig själv i säkerhet) kapaciteten för att utrymma. 

Plan 1 - Bostadslägenheter: 

Bostadslägenheterna inom västra flygeln i entréplan kommer nyttjas som ett LSS-boende för 

personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. Detta 

medför att utrymningsstrategin för boende inom dessa lägenheter medför assistans från 

personal. 

Plan 1 – Gemensamhetslokaler (rum för samvaro): 

Gemensamhetslokal i entréplanet ska kunna nyttjas av samtliga personer i byggnaden. Detta 

medför att det inom dessa utrymmen kommer vistas personer som har mental och fysisk 

förmåga att själva genomföra en utrymning, likväl som att det kommer vistas personer som är i 

behov av assisterad utrymning. 

Då de personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerheten 

endast kommer nyttja gemensamhetsutrymmena under dagtid med personal närvarande är 

verksamheten att likställa med Vk 5A. 

Detta medför att brandcell innehålls gemensamhetslokal i entréplan inrymmer både 

verksamhetsklass 3B och 5A. 
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Plan 2 – Gemensamhetslokaler (rum för samvaro): 

Gemensamhetslokal i plan 2 kommer endast nyttjas av boende tillhörande verksamhetsklass 3B, 

vilka förutsätts ha fysiska och mentala förutsättningar för att genomföra en utrymning, varpå 

denna gemensamhetslokal klassificeras enligt Vk 3B. 

1.8 Personantal 

Respektive boenderum/lägenhet inreds för en person (gäller även personalutrymmen), vilket 

medför att det högst kommer förekomma 15 personer inom Vk 3B-delar och 5 personer med 

behov av utrymningsassistans inom Vk 5B-delen. 

Dagtid, då det bedrivs dagtidsverksamhet inom byggnaden, förväntas det utöver de boende 

förekomma i storleksordningen 10 personal. 

Befintliga utrymningsvägar har kapacitet för detta personantal. 

1.9 Byggnadsklass 

Byggnaden är befintligt utformad enligt byggnadsklass Br2. 

I och med att delar av entréplan iordningställs för verksamhet enligt Vk 5B medför det enligt 

gällande bygglagstiftning att byggnaden ska klassificeras enligt byggnadsklass Br1. I aktuellt 

fall kommer den verksamhet som ger upphov till Br1-klassificeringen endast att bedrivas inom 

entréplanet, varpå skyddsbehovet utifrån Vk 5B-verksamheten bedöms vara i nivå med 

motsvarande Vk 5B-verksamhet som bedrivs i en enplansbyggnad, vilket då klassificerats enligt 

Br2. 

Aktuella anpassningar bedöms därmed generellt kunna genomföras enligt krav för 

byggnadsklass Br2. Dock tillämpas ytskiktskrav enligt Br1 för delar av byggnad som innefattas 

av Vk 5B och Vk 5A. 

1.10 Klassificering av lokaler 

Lokaler i byggnaden klassificeras enligt följande: 

Tabell 1-2  

Klassificering Lokal/utrymme 

Utrymningsvägar: Dörr i fasad direkt till det fria 

Brandtekniskt avskilt utrymningstrapphus 

Utvändig trappa till det fria 

Tillfällig utrymningsplats: Begrepp i AFS (för personer med funktionsnedsättning), se avsnitt 

2.2 nedan. 
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1.11 Brandbelastning 

Brandbelastningen förutsätts understiga 800 MJ/m² golvarea, vilket får förutsättas för utrymmen 

i verksamhetsklass 3 enligt förenklad dimensionering i Boverkets allmänna råd (BFS 2013:11) 

om brandbelastning, BBRBE1. 

1.12 Räddningstjänstens insats 

Räddningstjänstens insats förväntas inom normal insatstid. Utrymningsdimensioneringen 

förutsätter dock inte medverkan av räddningstjänstens stegutrustning för utrymning. 

1.13 Byggprodukter 

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad europastandard, hEN, ska vara CE-märkta 

enligt EU:s produktförordning. Notera att CE-märkning endast är en egenskapsredovisning. 

Egenskaper för valda produkter ska kontrolleras gentemot kraven i BBR och denna 

brandskyddsbeskrivning så att dessa efterlevs. 

Byggprodukter som inte omfattas av en harmoniserad europastandard kan vara typgodkända 

eller ska genom annan dokumentation (t ex provning) redovisa att produkten uppfyller kraven i 

BBR och denna brandskyddsbeskrivning. 

Samtliga byggprodukter ska vara monterade enligt produktens godkännande och leverantörens 

monteringsanvisningar. 

2 UTRYMNING 

2.1 Tillgång till utrymningsvägar/utrymningsstrategi 

Utrymningsstrategin inom aktuell byggnad utgörs generellt av följande (se även pilar på 

brandskyddsskiss [A]): 

Utrymme/lokal/plan Utrymningsväg 1 Utrymningsväg 2 

Källarplan 

Omklädningsrum 

(personal) 

Via källarkorridor till 

utrymningstrapphus och vidare 

till det fria. 

Via källarkorridor till trappa mot 

huvudentré (över annan brandcell) 

Personalrum Via källarkorridor till 

utrymningstrapphus och vidare 

till det fria. 

Via källarkorridor till trappa mot 

huvudentré (över annan brandcell) 

Plan 1 

Bostadslägenheter 

(Vk 5B),  

västra flygeln 

Via korridor till 

utrymningstrapphus till det fria. 

Via korridor till gemensamhetslokal vidare 

till dörr i fasad (huvudentré) till det fria. 
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Utrymme/lokal/plan Utrymningsväg 1 Utrymningsväg 2 

Boenderum (Vk 3B),  

östra flygeln 

Via korridor till utvändig 

utrymningstrappa vidare till det 

fria 

Via korridor till gemensamhetslokal och 

därifrån vidare till dörr i fasad (huvudentré) 

till det fria. 

Gemensamhetslokal 

(Vk 3B / Vk 5B) 

Dörr i fasad (huvudentré) direkt 

till det fria 

Via korridorer (utanför 

boenderum/bostadslägenheter) till 

utrymningstrappor till det fria. 

Plan 2 

Boenderum (Vk 3B),  

västra flygeln 

Via korridor till 

utrymningstrapphus till det fria. 

Via korridor till gemensamhetslokal till 

trappa (annan brandcell) vidare till dörr i 

fasad (huvudentré). 

Boenderum (Vk 3B),  

östra flygeln 

Via korridor till utvändig 

utrymningstrappa vidare till det 

fria 

Via korridor till gemensamhetslokal till 

trappa (annan brandcell) vidare till dörr i 

fasad (huvudentré). 

Gemensamhetslokal 

(Vk 3B / Vk 5B) 

Dörr i fasad (huvudentré) direkt 

till det fria 

Via gemensamhetsytor till 

utrymningstrappor till det fria. 

Plan 3 (vind) 

Teknikutrymme Via vindsutrymme vidare till 

intertrappa till plan 2 och 

därifrån via dess 

utrymningsvägar vidare till det 

fria. 

- 

Vindsförråd Via vindsutrymme vidare till 

intertrappa till plan 2 och 

därifrån via dess 

utrymningsvägar vidare till det 

fria. 

- 

 

Samtliga lokaler, där personer vistas mer än tillfälligt, har tillgång till minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar. Tillgång till minst en utrymningsväg (se definition i avsnitt 1.10) 

ska finnas från varje plan. 

En av utrymningsvägarna från boenderum och gemensamhetsutrymmen är via annan brandcell. 

För fläktrum, teknikutrymmen, förråd och motsvarande utrymmen där personer endast vistas 

tillfälligt accepteras tillgång till en enda utrymningsväg under förutsättning att denna nås inom 

30 meter.  

Inom aktuell byggnad förekommer gångavstånd som överstiger 30 meter inom fläktrum på vind 

där tillfällig vistelse förekommer. Detta utförande accepteras då ytor inom vind, vilka måste 

passeras för att nå en plats av relativ säkerhet (annan brandcell), utförs med ett automatiskt 

brand- och utrymningslarm samt nödbelysning för att erhålla en tidig indikation om att brand 

utbrutit samt för att underlätta orientering. Byggnadstekniska åtgärder för att tillgodose ett 

gångavstånd inom ramarna för rådande bygglagstiftning, exempelvis nytt trapphus/utvändig 

trappa, bedöms inte skäligt utifrån omfattningen av aktuell anpassning. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Befintligt utförande - Kvalitativt resonemang gällande korridor som utgör gemensam del av i 

övrigt skilda utrymningsvägar enligt BBR 5:321 

I enlighet med BBR tillåts korridor inom egen brandcell, i direkt anslutning till det utrymme 

som den betjänar, utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. 

Inom aktuell byggnad förekommer befintliga korridorer utanför samtliga boenderum och 

bostadslägenheter, vilka betraktas som gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. En av 

utrymningsvägarna från berörda korridorer är dock befintligt via annan brandcell (via 

genomsamhetslokal och därifrån vidare till det fria), vilket medför att de personer som 

utrymmer denna väg når en annan lokal där branden potentiellt kan äga rum istället för att nå en 

korridor eller trappa som mynnar ut till en säker plats. Denna utformning avviker från rådande 

bygglagstiftning. 

Aktuellt utförande, där en av utrymningsvägarna från den gemensam delen mynnar ut över 

annan brandcell, bedöms vara OK under förutsättning att utrymmande personerna har möjlighet 

att återvända genom dörr efter att den passerats. Vidare ska de utrymmande personerna även ha 

en möjlighet att bedöma miljön i den lokal de utrymmer mot innan de når den, så att de har 

möjlighet att omvärdera sitt val av utrymningsväg. 

För att tillgodose ovan angivna förutsättningar utförs följande: 

- Dörrar mellan korridorer och gemensamhetslokaler utförs med endast trycke (dvs 

blindade) som kan öppnas från respektive sida av dörr. Alternativt kan dörr utföras 

med krav om återinrymning (om dörr önskas vara låst)  

- Dörrar utförs delvis transparant (ex med fönster) så att utrymmande personer har 

möjlighet att göra en bedömning av utrymningsmiljön i den lokal de är påväg mot 

innan de nått den. 

Givet att ovan angivna förutsättningar uppfylls bedöms befintligt utförande OK. 

2.2 Utrymning av personer med funktionsnedsättning 

Aktuella lokaler inrymmer ej några publika lokaler, och således ställs det enligt dagens 

byggregler inga krav på utrymningsplats. AFS 2009:02 ställer dock krav på att arbetstagare med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utrymma arbetsplatsen innan kritiska förhållanden 

uppstår, och då kan ”tillfällig utrymningsplats” tillämpas.   

Inom respektive våningsplan finns det möjlighet att genomföra en horisontell förflyttning till det 

fria alternativt en annan brandcell (tillfällig utrymningsplats), där den brandtekniska 

avskiljningen medför att brandgasspridning inte förväntas ske till den tillfälliga 

utrymningsplatsen under det inledande utrymningsförloppet, varpå personen kan invänta vidare 

utrymningsassistans. 

Inom aktuell byggnad föreligger inget krav om kommunikationsutrustning. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-16,  B-2020-889



Sida: 16 (37) 
 Uppdragsnr: 60214271 

 
Lysekils Kommun, Uppstart Fjällagården 

LYSE-BERGA 3:29, Lysekil 
Informationshandling - Rev A  Ändringsdatum: 2020-10-30 Datum: 2020-09-25 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/fjallagarden/Delade dokument/26 Beskrivningar/Brandskyddsbeskrivning, Informationshandling, 

Fjällagården.docx 

2.3 Gångavstånd till och i utrymningsväg 

Gångavstånd till närmaste utrymningsväg eller till annan brandcell överskrider inte 45 meter, 

där sammanfallande väg räknas med en faktor 1,5.  

För lokaler med tillgång till endast en utrymningsväg tillämpas gångavstånd enligt avsnitt 2.1. 

Gångavstånd inom utrymningsväg till utgång till det fria eller trappa som leder till annat 

våningsplan överstiger inte 30 meter. 

Längsta gångavstånd inom utrymningsväg i korridor, där utrymningsmöjlighet endast finns i en 

riktning, överstiger inte 10 meter. 

2.4 Utformning och passagemått 

PASSAGER, DÖRRAR OCH TRAPPOR 

Utrymningsvägar är generellt utförda med en fri bredd om minst 0,90 meter. Utrymningsvägar 

påverkas generellt inte av aktuell anpassning. 

Dörrar som används för utrymning är befintligt utförda med en fri bredd av minst 0,80 meter 

och en fri höjd av minst 2,00 meter. 

Ledstänger tillåts inkräkta med högst 0,10 meter per sida i utrymningsvägen.  

Avståndet mellan dörr och trappa överstiger 0,80 meter. 

Utifrån rådande bygglagstiftning ska spiraltrappor ej användas som utrymningsväg från lokaler i 

verksamhetsklass 5B, där personer kan ha svårt att gå i trappor, eftersom det kan försvåra den 

assisterade utrymning. Då en av utrymningsvägarna från bostadslägenheterna i Vk 5B utgörs av 

spiraltrappa ska detta särskilt beaktas vid val av boende personer. Observera att det åligger 

verksamheten att säkerställas att alla personer som erbjuds boende i bostadslägenheter enligt 

Vk 5B, från vilken utrymningsdimensioneringen förutsätter assisterad utrymning, har fysiska 

förutsättningar för att klara utrymma via spiraltrappa. 

2.5 Dörrar för utrymning 

BESLAGNING 

Dörrar som används för utrymning utförs lätt öppningsbara med ett nedåtgående trycke. Inom 

aktuellt projekt föreligger ingen styrning avseende dörrslagning till följd att samtliga dörrar 

förväntas nyttjas av färre än 30 personer. 

Tillkommande öppningsbeslag/trycke placeras på en höjd mellan 0,80 och 1,20 meter ovan 

golv.  

Öppningskraft för tillkommande trycke ska understiga 70 N, anbringat vertikalt.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kraften för att öppna dörrar som behöver passeras vid utrymning ska understiga 150 N. Detta 

ska kontrolleras, och vid behov justeras för samtliga utrymningsdörrar inom byggnaden i 

samband med entreprenad. 

DAGLÅSNING 

Utrymningsdörrarnas öppningsfunktion ska mekaniskt överbrygga samtliga låsanordningar.  

Låsvred accepteras för samtliga dörrar inom aktuellt projekt då dörrar aldrig förväntas nyttjas av 

fler än 50 personer. Eventuell kåpa som täcker vred tillåts under förutsättning att den enkelt kan 

forceras med en hand. 

Beslag med endast vred som manövrerar tryckesfallet (låskolven), d v s beslag som saknar 

trycke, accepteras inte. 

Möjlighet till återinrymning ska säkerställas för dörrar inom utrymningsväg samt för dörrar där 

utrymning sker över annan lokal. Återinrymningskrav gäller även för dörrar som mynnar ut mot 

det fria från utrymningsväg som betjänar verksamhetsklass 5A och 5B, detta för att personal ska 

ha möjlighet att återvända in för att fortsätta hjälpa till med utrymningen). Eventuellt lås utförs 

så att det förblir i upplåst läge efter att dörren har passerats. Berörda dörrar märks ut på 

brandskyddsskiss, se [A]. 

NATTLÅSNING 

Inom aktuella lokaler förekommer ingen nattlåsning. 

2.6 Möbler mm i utrymningsvägar 

Utrymningsvägarna samt passager inom gemensamhetslokaler, vilka ska passeras vid 

utrymning, får inte möbleras eller på annat sätt belamras så att framkomlighet påverkas. 

3 BRANDCELLER 

3.1 Generell brandcellsindelning 

Aktuell anpassning kommer generellt inte medföra någon påverkan på befintlig 

brandcellsindelning annat än att en brandcellsgräns flyttas i anslutning till utrymningstrapphus i 

källare samt att vissa brandcellsskiljande dörrar eventuellt ersätts. 

Befintlig brandcellsindelning redovisas övergripande på brandskyddskiss [A]. 
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Generellt är följande utrymmen utförda som egna brandceller:  

- Respektive grupp av boenderum (Vk 3B) 

- Respektive boenderum (Vk 3B) 

- Respektive bostadslägenhet (Vk 5B) 

- Utrymningstrapphus (västra flygeln) 

- Gemensamhetslokaler (Vk 3B* / Vk 5A*) 

- Vind 

- Fläktrum 

- Hisschakt 

- Hissmaskinrum 

- Lägenhetsförråd (källare samt vind) 

- Pannrum (källare) 

- Oljetank (källare) 

- Omklädning (källare) 

- Personalutrymme (källare) 

- Kök (plan 1) 

- Ventilationsschakt 

- Förråd (källare) 

*) Inom gemensamhetslokaler förekommer två olika verksamhetsklasser inom en och samma 

brandceller. Detta accepteras då brandcellen utformas så att kraven på brandskydd som gäller 

för varje ingående verksamhet uppfylls. 

Storkök kommer ej vara i drift (mindre spis/kokplatta kan ev. komma att nyttjas av boende i 

huset i samband med mindre sammankomster), varpå brandsluss ej erfordras. Befintliga 

brandcellsgränser i klass EI 30 mot kök ska bibehållas. 

Bjälklag utgör generellt brandcellsgräns (innefattar även vindsbjälklag). 

Brandcellsskiljande vägg ansluter generellt mot brandcellsskiljande bjälklag alternativt yttertak. 

Utrymmen ovan innertak/undertak tillhör underliggande brandcell.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
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3.2 Brandavskiljande väggar och bjälklag 

Brandcellsskiljande väggar och bjälklag utförs i allmänhet i lägst klass EI 30. 

Varje grupp av boenderum är befintligt utförda som en brandcell i ett plan med ett 

brandavskiljande bjälklag i klass EI 60 och brandavskiljande väggar i klass EI 30 (detta avviker 

från förenklad dimensionering, se bedömning nedan). Respektive grupp av boenderum är 

avsedda för högst 6 personer (1 personer per boenderum). 

Boenderum är inbördes avskilda i brandteknisk klass EI 30.  

Teknikutrymmen inom källare, samt fläktrum på vind, är befintligt utförda i brandteknisk klass 

EI 60. 

Utifrån rådande bygglagstiftning ska respektive bostadslägenhet i Vk 5B vara utförd i egen 

brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60. Detta ska i samband med aktuell entreprenad 

säkerställas för samtliga brandcellsskiljande byggnadsdelar som vetter mot berörda 

bostadslägenheter. 

Brandcellsgräns mellan gemensamhetslokal och Vk 5B i entréplan ska i samband med aktuell 

entreprenad kompletteras till lägst brandteknisk klass EI 60. 

Befintligt utförande - Kvalitativt resonemang gällande avskiljning mellan grupp av 

boenderum enligt BBR 5:543 

 

Utifrån rådande bygglagstiftning ska varje grupp av boenderum (rum för högst 6 personer) 

avskiljas med en konstruktion i lägst brandteknisk klass EI 60. 

Inom aktuell byggnad uppfylls detta generellt i bjälklag, men inom planet är avskiljning mellan 

grupp av boenderum endast utförda i brandteknisk klass EI 30, vilket är en avvikelse gentemot 

förenklad dimensionering. 

Syftet med den brandtekniska avskiljningen i klass EI 60 mellan varje grupp av boenderum 

bedöms vara att begränsa antalet boende som påverkas av en brand i händelse av brand inom 

boenderum eller utanförliggande gemensamhetsutrymme (som tillhör samma grupp av boende). 

Inom aktuell byggnad förekommer en ”neutral” gemensam yta, benämnd som 

gemensamhetslokal, som inte tillhör någon av de två grupperna av boende, vilken generellt är 

avskild i brandteknisk klass EI 30 mot respektive flygel (avskiljning västra flygeln i entréplan , 

dvs bostadslägenheter enligt Vk 5B, utförs dock i klass EI 60). Detta medför i praktiken att en 

brand måste passera två brandcellsgränser i klass EI 30 innan den når en annan grupp av 

boende. Även om två brandcellsgränser i klass EI 30 inte kan likställas med en brandcellsgräns i 

EI 60 kan det konstateras att två redundanta brandcellsgränser med brandcellsskiljande dörrar i 

serie förväntas ha en högre funktionssäkerhet än en brandcellsgräns (ex. otäta genomföringar, 

uppställda dörrar, etc). Utifrån detta bedöms de två brandcellsgränserna i serie i detta fall 
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medföra en skyddsnivå motsvarande en brandcellsgräns i klass EI 60 vid en brand inom grupp 

av boende. 

Givet en brand inom den ”neutrala” ytan så förekommer endast brandcellsgränser i klass EI 30 

mot respektive grupp av boenden. Detta risknivå bedöms dock acceptabel för detta befintliga 

utförande eftersom byggnaden är utfört med ett heltäckande brand- och utrymningslarm [1] (de 

boende erhåller en tidig indikation om att påbörja utrymning), de boende inom respektive grupp 

av boenderum har möjlighet att nå ett klassificerat utrymningstrapphus/utvändig 

utrymningstrappa utan att behöva passera genom den ”neutrala ytan” samt att dörrar mellan 

respektive grupp av boenderum och den ”neutrala ytan” är blindade, vilket medför att de boende 

kan återvända till den icke brandutsatta miljön om de inledningsvis utrymmer mot den neutrala 

ytan”. 

Baserat på ovanstående bedöms det befintliga utförandet med brandcellsskiljande väggar i klass 

EI 30 mellan grupp av boenderum vara acceptabelt. 

3.3 Brandavskiljande dörrar 

Befintliga brandcellsskiljande dörrar är generellt utförda enligt tabell 3-1 nedan: 

Tabell 3-1 Tabell över dörrklasser i aktuellt objekt. 

Dörrar Klass 

Dörrar till utrymningstrapphus A 60-C  

Dörrar mot boenderum/bostadslägenhet. B 30* 

Dörr mot kök (plan 1) B 30-C* och F 30-C* (typning saknas dörr 

bedöms till klass F 30 utifrån platsbesök eftersom 

dörr var utförd med brandklassat glas som infästs 

med stållister) 

Dörr mellan gemensamhetsyta och grupp av 

boenderum (respektive flygel i respektive plan) 

F 30-C* (typning saknas dörr bedöms till klass 

F 30 utifrån platsbesök eftersom dörr var utförd 

med brandklassat glas som infästs med stållister) 

Dörr mellan gemensamhetsyta och trappa 201 

(plan 2)  

F 30-C* (typning saknas dörr bedöms till klass 

F 30 utifrån platsbesök eftersom dörr var utförd 

med brandklassat glas som infästs med stållister) 

Dörr mot förråd, omklädningsrum, 

personalutrymme (källare) 

B 30-C 

Dörr mot oljerum, pannrum, elcentral 

hissmaskinrum, elcentral samt disp 025 (källare) 

A 60-C 

Dörrar mot trappa till vind A 60-C 

Dörr mot fläktrum A 60-C 

*)Berörda dörrar var utförda med infräst svällist i dörrkarm. 
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Befintliga dörrar är generellt i gott skick och bedöms kunna bibehållas i befintligt utförande. 

Aktuella dörrar (samtliga) ska dock inom aktuell entreprenad kontrolleras avseende täthet, 

dörrstängare, tillhållning samt automatisk kantregel/koordinator (kantregel/koordinator är endast 

aktuellt för pardörr) och vid behov kompletteras så att funktion enligt tabell 3-2 erhålls. 

Tabell 3-2 Kontroll av funktion för brandcellsskiljande dörr 

Funktion Hur genomförs kontroll och ev. komplettering 

Täthet Dörren ska vara tät – det får inte förekomma några håligheter (ex avsaknad av 

täckbrickor). Dörrar där täckbrickor saknas förses med nya täckbrickor så att tät 

dörr erhålls. 

 

Vidare ska även svällist och tätningslist kontrolleras. Avsaknad eller bristande 

svällist ska åtgärdas/kompletteras. 

Dörrstängare Dörr ställs upp i 90° och därefter släppas. Dörr ska då med egen kraft stänga så att 

fallkolv fäster i dörrkarm/elslutbleck 

 

Om funktion ej uppfylls ska befintlig dörrstängare spännas/kompletteras alternativt 

ersättas med en ny, för ändamålet, godkänd dörrstängare.  

Tillhållning Fallkolv ska fästa i karm så att dörr ej kan ”knuffas upp”. 

Automatisk 

kantregel och 

koordinator 

Dörrar ska ställas upp 90° och därefter släppas. Koordinatorn ska därefter 

säkerställa att dörrar stängs i rätt ordning så att den automatiska kantregeln fäster i 

dörrkarm. 

 

Pardörrar i brandcellsgräns mellan gemensamhetsutrymme och grupp av boenderum är utförda 

med koordinatorer samt automatiska kantreglar. 

Dörrar som förväntas hållas stängda tillåts utan krav på självstängare. Till dessa räknas dörrar 

till boenderum, hissmaskinrum och teknikutrymmen. 

Brandcellsskiljande dörrar som förväntas stå uppställda i den dagliga verksamheten utförs med 

magnethållare kopplat till centralt brandlarm. Dörren ska även kunna stängas manuellt med 

tryckknapp. Funktion för befintliga magnetuppställda dörrar, vilka avses att bibehållas, ska 

funktionskontrolleras i samband med aktuell entreprenad.  

Brandcellsskiljande dörrar är utförda med tillhållning med fallkolv, där fallkolv fäster i karm. 

Om brandcellsskiljande dörrar utförs med elslutbleck ska dessa vara typgodkända för 

brandklassade dörrar.  

Ny dörr/parti i brandcellsskiljande vägg mellan gemensamhetslokal och Vk 5B (se 

brandskyddskiss [A]) utförs i lägst brandteknisk klass EI 60-C. Dörr utförs med tillhållning med 

fallkolv, där fallkolv fäster i karm.  
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Vid uppförandet av denna handling är det ej aktuellt att byta övriga, befintliga 

brandcellsskiljande dörrar. Om befintlig brandcellsskiljande dörr ska ersättas ska utförande 

(brandteknisk klass, dörrstängare, etc) för tillkommande dörr stämmas av med beställare. 

3.4 Dörröppningsautomatik 

Inom aktuell verksamhet förekommer ingen dörröppningsautomatik på brandcellsskiljande 

dörrar. 

3.5 Brandavskiljande glaspartier 

Glaspartier i brandcellsgräns är generellt utförda i samma brandtekniska klass som den vägg de 

sitter i, dvs brandteknisk klass EI 30 och kan generellt bibehållas i befintligt utförande. 

Glasparti i brandcellsgräns mellan Vk 5B och gemensamhetslokal ska ersättas med ett klassat 

parti i lägst brandteknisk klass EI 60 alternativt byggas igen i lägst brandteknisk klass EI 60. 

Glaspartier i innerhörn mellan skilda brandceller med ett inbördes avstånd mindre än 2 meter är 

utfört med ett brandklassat glasparti (fönster är ej typat, men vid inventering framgår att 

glaspartiet är utförd med brandglas, som är infäst med stållister). 

Glasparti och dörr mot utvändig utrymningstrappa är utfört med brandklassat glas (aktuella 

partier saknar typning, men vid inventering framgår att parti, både fönster och dörr, är utförda 

med brandglas, som är infästa i en stålram). 

3.6 Schakt 

VENTILATIONSSCHAKT 

Schakt för ventilationskanaler som står i förbindelse mellan olika brandceller ska vara utförda så 

att brand- och brandgasspridning mellan brandceller förhindras. 

Vid inventering kunde exakt schaktutformning ej fastställas då ingen förstörande provning 

genomfördes. Ett av schakten var dock åtkomligt via Disp 025 (källare) där avskiljning mellan 

schakt och källare saknades. Utifrån denna observation antas schakt vara utförda öppna. 

Enligt befintliga ventilationsritningar [2] är schaktväggar utförda i klass A 30, vilket motsvarar 

2 lager normalgips (12,5 mm). Om aktuell anpassning medför påverkan på befintliga schakt ska 

de initialt åtgärdas så att ovan beskrivet utförande uppfylls. Ytterligare behov av komplettering 

för befintliga ventilationsschakt ska utredas i samband med verifiering av 

ventilationsbrandskydd. 

Schaktens botten och topp ska utföras slutna i lägst klass EI 30. Detta ska vid aktuell 

entreprenad kontrolleras och vid behov kompletteras för samtliga ventilationsschakt. Ytterligare 

behov av komplettering för befintliga ventilationsschakt ska utredas i samband med verifiering 

av ventilationsbrandskydd. 
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Eventuella ytterligare brister som uppmärksammas under entreprenaden ska tas upp med 

beställaren för dialog om åtgärd. 

RÖR- OCH ELSCHAKT 

Rör- och elschakt är generellt igensatta i våningsplanet och betraktas som del av respektive 

vånings brandcell. 

I det fall aktuell anpassning medför att brännbara rör eller kablage placeras i ventilationsschakt, 

där blanka ventilationskanaler förekommer, ska rör och kablage avskiljas i lägst brandteknisk 

klass EI 15 från ventilationskanalerna. 

3.7 Hiss 

Befintligt hisschakt och hissmaskinrum är utförda som egna brandceller i brandteknisk klass 

A 60 (motsvarar dagens brandtekniska klass EI 60).  

Hiss och hissmaskinrum påverkas ej av aktuell anpassning. 

3.8 Ytterväggar 

Ytterväggar ska vara utförda så att de uppfyller den brandavskiljande förmågan mellan 

brandceller och brandspridning i väggen begränsas.  

Aktuella ytterväggar utgörs av tegel eller tegel/plåt, vilket uppfyller ovanstående. 

3.9 Vind 

Vinden är generellt uppdelad i två olika delar, en del ovanför den västra flygeln (förråd) och en 

ovan den östra flygeln och mittendelen (kallvind med råspont och lösull). Respektive del är 

utförd som en brandcell, där avskiljningen mellan de båda delarna utgörs av en avskiljande vägg 

i brandteknisk klass EI 30 [1]. 

3.10 Takfot 

Befintlig takfot påverkas ej av ändring. 

3.11 Genomföringar 

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar brandtätas till motsvarande klass som krävs 

för genombruten byggnadsdel. 

Befintliga håltagningar och genomföringar mot följande utrymmen ska inom aktuell entreprenad 

undersökas och vid behov åtgärdas så att erforderlig brandteknisk klass erhålls: 

- Boenderum (Vk 3B) 

- Bostadslägenheter (Vk 5B) 

- Gemensamhetslokaler (Vk 3B/VK 5A samt Vk 3B) 

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-16,  B-2020-889



Sida: 24 (37) 
 Uppdragsnr: 60214271 

 
Lysekils Kommun, Uppstart Fjällagården 

LYSE-BERGA 3:29, Lysekil 
Informationshandling - Rev A  Ändringsdatum: 2020-10-30 Datum: 2020-09-25 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/fjallagarden/Delade dokument/26 Beskrivningar/Brandskyddsbeskrivning, Informationshandling, 

Fjällagården.docx 

- Kök (plan 1) 

- Fläktrum (vind) 

- Ventilationsschakt 

- Elcentral (som matar fläktaggregat) 

- Disp 025 (utrymme i källare) 

I det fall bristfälliga håltagningar/genomföringar upptäcks mot övriga ytor (som inte listas ovan) 

ska det anmälas till beställare för bedömning av åtgärd. 

3.12 Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel 

Tillkommande installationer i brandcellsgränser ska utföras så att den avskiljande förmågan inte 

försämras (t ex vid eldosor). 

Eldosor ska ej placeras i ventilationsschakt. 

4 YTSKIKT 

4.1 Tak och väggar 

Lokalernas invändiga tak och väggar utförs med ytskikt i lägst brandteknisk klass enligt tabellen 

nedan. 

Tabell 4-1 Tabell över lägsta ytskiktsklasser i aktuella lokaler 

Lokal Takytskikt Väggytskikt 

Generellt klass C-s2,d0 fäst på klass 

A2-s1,d0 eller på beklädnad i 

klass K210/B-s1,d0 

klass D-s2,d0 

Bostadslägenheter (Vk 5B) klass B-s1,d0 fäst på klass 

A2-s1,d0 eller på beklädnad i 

klass K210/B-s1,d0 

C-s2,d0 

Gemensamhetslokal (Vk 5A) klass B-s1,d0 fäst på klass 

A2-s1,d0 eller på beklädnad i 

klass K210/B-s1,d0 

C-s2,d0 fäst på klass A2-s1,d0 

eller på beklädnad i klass K210/B-

s1,d0 

Utrymningsvägar  

 

klass B-s1,d0 fäst på klass 

A2-s1,d0 eller på beklädnad i 

klass K210/B-s1,d0 

klass B-s1,d0 fäst på klass 

A2-s1,d0 eller på beklädnad i 

klass K210/B-s1,d0 

  

Samhällsbyggnadsnämnden 
2020-11-16,  B-2020-889



Sida: 25 (37) 
 Uppdragsnr: 60214271 

 
Lysekils Kommun, Uppstart Fjällagården 

LYSE-BERGA 3:29, Lysekil 
Informationshandling - Rev A  Ändringsdatum: 2020-10-30 Datum: 2020-09-25 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/fjallagarden/Delade dokument/26 Beskrivningar/Brandskyddsbeskrivning, Informationshandling, 

Fjällagården.docx 

MINDRE BYGGNADSDELAR 

Mindre byggnadsdelar vars exponerade omslutningsyta motsvarar mindre än 20% av anslutande 

tak- eller väggyta får utföras med ytskikt i lägst D-s2,d0 utan K210/B-s1,d0. Exempel på mindre 

byggnadsdelar är dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlister och balkar. Däremot 

omfattas inte rörisolering (se avsnitt 4.2 nedan).  

Ovan beskriven utformning kan även accepteras inom delar av gemensamhetslokaler (Vk 5A) 

då ytorna med lägre ytskiktsklass inom lokalen är utformade på ett sådant sätt att de endast 

bedöms ge ett försumbart bidrag till ett potentiellt brandförlopp inom lokalen.  

Befintligt utförande - Kvalitativt resonemang gällande ytskikt inom Disp 025 

 

Utifrån rådande bygglagstiftning ska takytskikt inom aktuell byggnad generellt utgöras av klass 

C-s2,d0 fäst på klass A2-s1,d0 eller på beklädnad i klass K210/B-s1,d0. 

Inom utrymme benämnt som ”Disp 025” i källarplan (placering av lokaler framgår på 

brandskiss [A]) är hela takytan utförd med brännbar isolering, vilket inte uppfyller ytskiktsklass 

enligt ovan och således ska betraktas som en brist. 

Befintligt utförande, med reducerad ytskiktsklass i tak, bedöms kunna lämnas utan ytterligare 

åtgärder under förutsättning att:  

- Utrymmet är brandtekniskt avskilt i klass EI 60 mot övriga delar av byggnaden*. 

- Utrymmet påverkar inte utrymningssäkerheten i byggnaden (ingen utrymning 

passeras genom utrymmet eller i anslutning till utrymmet). 

- Utrymmet är detekterat med automatiskt brandlarm som startar byggnadens 

utrymningslarm. Brandlarmet är även vidarekopplat till räddningstjänst, varpå de får 

en möjlighet att påbörja en tidig insats. 

- Utrymmet betjänas ej av byggnadens ventilationssystem (ventilation sker uteslutande 

via öppningar i fasad). 

- Utrymmet används endast som förråd, inga personer vistas i lokalen. 

- Utöver de permanenta öppningarna i fasaden (ventilation) kan utrymme 

brandgasventileras via dörr i fasad direkt till det fria. 

- Utrymmet påverkas generellt ej av aktuell anpassning. 

*) Vid inventering kunde det ej fastställas om genomföringar i bjälklag var brandtätade (ingen 

förstörande provning genomfördes). I samband med aktuell entreprenad ska samtliga 

genomföringar i bjälklag kontrolleras och vid behov tätas till lägst brandteknisk klass EI 60 med 

för ändamålet lämplig tätningsmetod. 
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4.2 Rörisolering 

Tillkommande rörinstallationer tillåts utföras med rörisolering med ytskikt i klass BL-s1,d0 vid 

ytskikt i klass B-s1,d0 alternativt CL-s3,d0 vid ytskikt i klass C-s2,d0 i det fall den totala 

omslutningsytan (innefattar både befintliga och tillkommande rörinstallationer) motsvarar 

mindre än 20% av vägg- eller takytan. 

Om rörinstallationerna (både befintliga och tillkommande installationer) täcker en yta som är 

större än 20% av vägg- eller takytan yta ska tillkommande rörisoleringen uppfylla klass 

A2L-s1,d0 eller samma ytskiktskrav som gäller för angränsande ytor. 

Befintlig rörisolering för rörinstallationer som ej påverkas av aktuell ändring kan bibehållas utan 

följdkrav. 

4.3 Kablar 

Tillkommande kablage utförs i lägst brandteknisk klass Dca-s2,d2. 

4.4 Taktäckning 

Befintlig taktäckning påverkas generellt ej av ändring. 

I det fall ombyggnad av fläktrum medför påverkan på yttertak ska taktäckning utföras i lägst 

klass BROOF (t2), vilket får placeras direkt på råsponten (brännbart underlag). 

4.5 Ytskikt på ytterväggar 

Ytterväggar är utförda så att brandspridning längs fasaden begränsas (obrännbar fasad). 

5 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN 

BYGGNADER 

Avstånd till intilliggande byggnader överstiger 8 meter [1]. 

Aktuell anpassning medför ingen påverkan på byggnadens placering eller fasader, varpå risk för 

brandspridning mellan byggnad är oförändrad. 

6 BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 

Aktuell ändring medför generellt ingen påverkan på befintligt bärverk annat än att tillkommande 

brandcellsskiljande vägg i källare ska uppföras med brandteknisk klass R 60 samt att bärverk för 

brandcellsskiljande väggar i Vk 5B ska kontrolleras och vid behov kompletteras. 
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I det fall anpassning medför påverkan på andra delar av bärverk ska berörda delar 

dimensioneras så att de brandtekniska kraven i EKS 11 uppfylls. 

7 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 

Befintlig eldstad är tagen ur bruk. 

I det fall befintlig eldstad ska nyttjas ska rök- och avgaskanal besiktas av skorstensfejarmästare 

och erhålla godkänt resultat innan den tas i bruk. 

8 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 

Vid denna dokumentations färdigställande är det inte fastlagt exakt hur skyddet mot brand- och 

brandgasspridning ska utformas. Detta ska redovisas i kommande revidering. 

8.1 Systembeskrivning 

Systemet utförs med mekanisk till- och frånluft. 

Fläkt betjänar huvuddelen av brandceller inom byggnaden (tidigare storkök är utförd med 

separat ventilation, Disp 025 i källare saknar ventilation). 

Systemet är utfört med gemensamma samlingskanaler på vind. Från samlingskanaler går 

gemensamma vertikala stigare (betjänar flera lägenheter) samt separata kanaler till de olika 

brandcellerna. 

Fläktrum är placerat i egen brandcell på vind. 

8.2 Skydd mot brandgasspridning 

Befintligt ventilationsbrandskydd utgörs av metod vanligtvis benämnd som ”rökavluftning”, där 

till- och frånluftsfläkt stannar och spjäll öppnar upp mot ”avluftskanaler” / ”förbiggångar” direkt 

mot det fria vid detektering av brand. 

I samband med aktuell anpassning ersätts befintligt fläktaggregat, varpå skyddsmetoden ändras 

till ”fläkt i drift” i syfte att förbättra ventilationsbrandskyddet. 

FLÄKTAR I DRIFT VID BRAND 

Brandgasspridning begränsas med hjälp av fläktar i drift. Denna funktion måste påvisas genom 

beräkningar. Det åligger Bengt Dahlgren Brand & Risk att utföra dessa beräkningar (detta är ej 

genomfört vid uppförandet av denna handling).  

Fläktar, dukstosar och övriga komponenter i systemet måste tåla de temperaturer som de kan 

utsättas för vid brand (ska beräknas). Eventuella filter på frånluften ska förbikopplas vid brand.  
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I det fall nytt aggregat medför ändrad placering av uteluftsintag ska detta inte placeras i 

anslutning till avluftsöppning eller fönster, då brandgas kontinuerligt riskerar att sugas in i 

systemet vid brand. 

Brandgasspridning mellan brandceller i plan 1 och plan 2 begränsas enligt skyddsnivå 1. 

Brandgasspridning mellan brandceller i källare och vind begränsas enligt skyddsnivå 2. 

Tilluftskanaler till respektive brandcell utförs med brandklassade backspjäll. Backspjäll som 

används ska vara utförda i täthetsklass II för att accepteras i system i vilka brandgasspridning 

ska förhindras. Samtliga backspjäll utförs åtkomliga för kontroll. 

Elmatning till fläktaggregat ske direkt från ställverk eller från elcentral i egen brandcell. 

Elkablage förläggs/utförs så att en brand i någon av lokalerna som betjänas av fläkt för 

rökevakuering inte kan slå ut strömförsörjningen till fläkten under 60 minuter. Notera särskilt 

inkommande elkanalisation till elcentral om denna förläggs inom av ventilationssystemet 

betjänat utrymme.  

System med fläkt i drift kan inte betjäna elcentralen utan att brandgasspjäll installeras på kanal 

till elcentralen. Likaså ska fläktrum förses med brandgasspjäll om fläktrum ventileras av 

systemet. 

8.3 Detektion  

Brandfunktioner i ventilationssystemet aktiveras med hjälp av byggnadens automatiska 

brandlarm. 

Eventuellt kan ytterligare detektering i form av kanalrökdetektorer alternativt 

tryckmätning/värmedetektor erfordras (detta fastställ vid beräkningar). 

8.4 Styrfunktioner i ventilationssystemet 

Styrning av brandfunktioner ska ske hårdvarumässigt, d v s ej via datorenhet (t.ex. DUC/PLC) 

Alternativt accepteras styrning via datorenhet om denna utformas med samma säkerhetsnivå 

som en brandlarmcentral, se nedan. 

Styrning via datorenhet accepteras under följande förutsättningar:  

- Programmering av brandfunktioner tilldelas högsta åtkomstbehörighet så att inte 

någon av misstag kan råka programmera bort brandfunktioner. 

- Brandfunktioner ska ha högsta prioritet före andra styrfunktioner, d.v.s. 

brandfunktioner får inte hamna i kö i väntan på att andra styrfunktioner genomförs. 

- Systemet övervakas mot felfunktioner, t.ex. baklås och oavsedda oändliga loopar, 

med exempelvis ”vakthund/watchdog”. Brandfunktion ska då aktiveras vid systemfel.  

- I de fall brandfunktion, eller del av brandfunktion, sker via någon form av 
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kommunikation (nätverk, fältbuss eller dylikt) ska brandfunktioner aktiveras inom 40 

sekunder vid utebliven kommunikation. Automatisk återställning ska ske inom 40 

sekunder då kommunikation fungerar. Larm om kommunikationsfel/utebliven 

kommunikation ska innehålla information om att brandfunktioner inträder. 

Styrfunktioner generellt:  

- Rökdetektorer och slingor utförs övervakade, och brandläge aktiveras vid kabelbrott 

eller felfunktion. 

- Signalöverföring utförs med brytande funktion (vilströmskoppling). 

- Samtliga utgående styrsignaler ska ha aktiverats inom 40 sekunder från att larm har 

indikerats av branddetektor. 

För system utförda med fläktar i drift får inte fläkten stoppa vid brand, vilket innebär att 

förreglingar som stoppar fläkt vid t ex frysvakt, tryckgivare, motorskydd utebliven driftpump till 

värmebatteri etc. inte får finnas, alternativt att dessa kopplas bort via brandlarm. (Dock ska ej 

säkerhetsbrytare förreglas bort, i enlighet med maskindirektivet. Säkerhetsbrytare skall 

övervakas och larm avges då de ställs i frånslaget läge. Larm ska innehålla information om att 

brandfunktioner tagits ur bruk). Eventuell frekvensomriktare ska ha ett s.k. brandläge och styras 

till detta vid brandlarm.  

Vid larm från rökdetektor i tilluftskanal ska fläktar stoppa, även om rökdetektor larmar i 

byggnaden senare. Fläktarna ska dock inte stoppa om larm först inkommit från rökdetektorer i 

byggnaden.  

Eventuell tryckgivare som behövs i brandfallet ska tåla de temperaturer som kan uppstå vid 

fläkten vid brand (ska beräknas). Termokontakter och motorskydd utformas så att dessa inte 

bryter kraftmatningen till fläkten vid de temperaturer i frånluftskanalen som fläkten ska tåla.  

SPJÄLL 

Spjäll med brandfunktion bör motioneras automatiskt var 14:e dag (om inte tillverkarens 

anvisningar anger ett tätare intervall). Spjäll som ska stänga vid brand utförs energilöst stängda. 

Spjäll som ska öppna vid brand ska vara energilöst öppna. Larm ska ges om indikation 

öppet/stängt inte erhålls. 

8.5 Skydd mot brandspridning 

Brandspridning mellan brandceller förhindras genom att kanalgenomföringar i brandcellsgräns 

isoleras till motsvarande klass som genombruten byggnadsdel. 

Kanalisolering dimensionerad för stillastående brandgaser i kanalsystemet medför isolering i 

klass EI 30 med en längd av 1 kanaldiameter ut från väggen följt av isolering i lägst klass EI 15 

med en längd av fem kanaldiametrar. Detta gäller på bägge sidor om brandcellsgränsen. Notera 

att om den högre isolerklassen väljs hela vägen så krävs längre isolersträcka.  
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Brand/brandgasspjäll, klass EI 60, monterade i den brandcellsskiljande väggen kan ersätta 

isolering av kanalen vid brandcellsgenombrott. 

Där brandgasspridning hindras med system som förutsätter strömmande brandgaser i 

kanalsystemet ska kanaler isoleras utöver vid brandcellsgenombrott för att förhindra 

brandspridning. Behov av kompletterande isolering utöver befintlig utreds vidare vid 

beräkningar. 

Tillkommande takgenomföringar i brännbart yttertak utförs i lägst brandteknisk klass EI 30. 

8.6 Montering 

Luftbehandlingsinstallationer som betjänar flera brandceller utförs så att de inte kollapsar om de 

utsätts för brand och om de då kan komma att bryta skyddet för brand- eller brandgasspridning 

mellan brandceller. 

Rensluckor, inspektionsluckor och liknande på kanalerna ska sluta tätt och vara tillräckligt fast 

monterade för att sitta kvar vid brand så att brandskyddet upprätthålls. Befintliga luckor ska vid 

aktuell entreprenad kontrolleras och vid behov kompletteras så att de sluter tätt och sitter fast. 

Tillkommande upphängningar och infästningar för ventilationskanaler utförs i lägst klass R 30. 

Inom fläktrum och schakt tillåts upphängning och infästning i brandteknisk klass R 15 till följd 

av låg brandbelastning. 

Tillkommande rektangulära ventilationskanaler med en kanalsida större än 0,25 meter stagas vid 

brandcellsgenombrott. 

8.7 Material 

Material i luftbehandlingsinstallationer utförs i klass A2-s1,d0. 

Följande undantag får göras utan krav på vidare utredning: 

Tabell 8-1  

Installationsdel Klass 

Mindre detaljer (filtermaterial, packningar, 

fläktremmar, elinstallationer) 

Inga krav (klass F) 

Kanaler i enbostadshus Klass E 

Kanaler (ej imkanaler) Samma ytskiktskrav som anslutande 

vägg/tak. Gäller även invändigt i kanal. 

Kanaler i schakt och aggregatrum, förutsatt att dessa 

utformas i klass motsvarande brandcellsgräns 

Klass E 

 

Då systemet utförs med fläktar i drift ska till- och frånluftsdon upprätthålla sin funktion 

avseende motstånd även vid brandpåverkan, vilket förutsätter obrännbara don. 
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I det fall plastdon, brännbara anslutningar eller motsvarande förekommer, vilka inte klarar av att 

upprätthålla sin funktion vid brand, ska det beaktas vid dimensionering och beräkning. 

8.8 Imkanal 

Befintliga imkanaler är utförda i material av klass A2-s1,d0. Dessa påverkas ej av aktuell 

anpassning. 

STORKÖK 

Imkanal inom tidigare storkök påverkas ej av aktuell anpassning, varpå inga brandrelaterade 

följdkrav ställs. 

9 SLÄCKUTRUSTNING 

9.1 Boendesprinkler 

Delar av byggnaden som iordningställs för bostadslägenheter enligt Vk 5B samt betjänande 

korridor utförs med boendesprinkler. Berörda ytor markeras på brandskyddsskiss [A]. 

Sprinkleranläggningen utförs enligt SS-EN 16925. 

Vid larm från flödesvakt skickas signal för start av brandlarm. 

Komponenterna i sprinklersystemet kan utformas i enlighet med standardserien SS-EN 12259 

med egenskaper anpassade efter avsedd användning. 

Inga avsteg från sprinklerreglerna är aktuella i detta skede. 

9.2 Inomhusbrandposter och handbrandsläckare 

Enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) ska längsta gångavstånd till en släckutrustning inte 

överstiga 25 meter. 

Aktuell byggnad är befintligt utförd med inomhusbrandposter. Om dessa avses att bibehållas 

ska det inom aktuell entreprenad säkerställa att de uppfyller krav enligt SS-EN 671-1. 

Byggnaden ska därefter kompletteras med handbrandsläckare i sådan omfattning att ovan 

angivet avstånd till släckutrustning inte överstiger 25 meter. Placering sker normalt i anslutning 

till trapphus och utgångar till det fria. 

Handbrandsläckare utförs förslagsvis som 6 liters skumsläckare i effektivitetsklass 43A 183B.  
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10 BRANDGASVENTILATION  

Inom aktuell byggnad föreligger inget krav om brandgasventilation för trapphus, och vind. 

Hisschakt saknar i befintligt utförande brandgasventilation, vilket är att betrakta som en brist. 

Omfattningen av aktuell anpassning medför dock inga brandskyddsrelaterade följdkrav. 

Källare är befintligt utförd med öppningar mot det fria (fönster och dörrar) som 

uppskattningsvis motsvarar minst 0,5 % av golvytan. Brandgasventilationen öppnas av 

räddningstjänsten genom att från utsidan öppna dörr alternativt krossa källarfönster. 

11 BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM 

11.1 Brandlarm 

Byggnaden är sedan tidigare utförd med en heltäckande automatisk brandlarmsanläggning enligt 

SBF 110:6, där ingående komponenter uppfyller SS-EN 54 och är individuellt adresserbara [1]. 

Aktuell anläggning är att betrakta som en kravanläggning. 

Detekteringen sker huvudsakligen med rökdetektorer [1] 

Larmtryckknappar är generellt utplacerade i anslutning till utrymningsvägar [1]. 

Vid brandlarm träder följande funktioner i kraft [1]: 

- Utrymningslarm aktiveras i hela byggnaden 

- Samtliga magnetuppställda dörrar stänger 

- Brandfunktioner för ventilationssystemet aktiveras 

- Larmöverföring sker till räddningstjänst. 

Befintlig brandlarmsinstallation som påverkas vid aktuell entreprenad ska utföras med 

omfattning likt befintlig (dvs heltäckande). Eventuella avvikelser ska tas upp med beställaren 

för dialog om åtgärd.  

Delar av brandlarm som påverkas ska i tillämpliga delar utföras enligt SBF 110:8. 

Brandlarmscentral/brandförsvarstablå är placerade i huvudentré. 

Brandlarmscentral/brandförsvarstablå påverkas ej av aktuell anpassning och kan behållas i 

befintligt utförande. 
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11.2 Utrymningslarm 

Byggnaden är befintligt utförd med ett utrymningslarm, vilket följer tidigare råd/riktlinjer enligt 

Svenska Brandförsvarsföreningens skrift ”Utrymningslarm 2003”, men utförandespecifikation 

enligt tabell 11-1 nedan [1]: 

Tabell 11-1 Utförandespecifikation för befintligt utrymningslarm [1] 

Befintlig utförandespecifikation 

Aktiveringssätt Automatisk och manuell aktivering 

Detekteringssystem/ 

styrning 

Se avsnitt 11.1 Brandlarm ovan 

Larmtryckknappar Manuell aktivering kan ske av samtliga personer 

Signaltyp Akustiskt larm 

Utrymningsselektering Utrymningslarm erhålls inom hela byggnaden samtidigt 

Övriga specifikationer - 

 

Utrymningslarmet är att betrakta som en kravanläggning. 

Larmdon är akustiska och utförda enligt SS 031711 och är placerade så att god hörbarhet 

uppnås i samtliga utrymmen där personer vistas (även fläktrum på vind innefattas av hörbarhet 

till följd av överstigande gångavstånd) [1].  

Larmet ska i samband med aktuell anpassning funktionstestas och hörbarhet ska säkerställas i 

lokaler där personer vistas mer än tillfälligt. Ljudnivå ska inte understiga 65 dB(A) där personer 

vistas mer än tillfälligt. Ljudnivå ska även överstiga 10 dB(A) över omgivande normal 

bakgrundsnivå och ska inte överstiga 115 dB(A) på en meters avstånd från larmdonet. För 

sovande personer gäller lägst 75 dB(A) vid huvudet. Där fullgod hörbarhet inte kan garanteras 

på annat sätt, förses motsvarande lokaler med separat larmdon. 

Utrymningslarm startar direkt vid signal från brandlarm (manuellt eller automatiskt aktiverat), 

ingen larmlagring av utrymningslarm förekommer.  

Utrymningslarm ska pågå till återställning sker i centralutrustning. Utrymningslarmet kan avge 

utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar [1].   
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12 BELYSNING OCH SKYLTNING 

12.1 Vägledande markeringar (utrymningsskyltar) 

Vägledande markeringar placeras vid utrymningsvägar samt för att visa väg till utrymningsväg.  

Omfattning av vägledande markeringar framgår på brandskyddskiss [A]. 

Vägledande markering är befintligt utförda med genomlysta. Befintliga vägledande markering 

ska inom aktuell entreprenad funktionstestas för att säkerställa driftsäkerhet under 60 minuter 

vid strömbortfall. Om funktion ej uppnås ska berörd vägledande markering ersättas. 

Tillkommande vägledande markeringar utförs genomlysta med krav på 60 minuters bibehållen 

funktion vid strömbortfall. Driftsäkerhet för respektive armatur säkerställas med lokal 

batteribackup. 

12.2 Allmänbelysning 

Allmänbelysning finns befintligt inom alla utrymningsvägar (även utvändigt) och påverkas 

generellt ej av anpassning. 

Inom gemensamhetsytor, inom vilka undertak ev. byts i samband med anpassning, ska 

allmänbelysning utföras så att ljusstyrkan i genomsnitt uppgår till 100 lux. 

12.3 Nödbelysning 

Gemensamhetslokaler, vilka behöver passeras för att nå utrymningsvägar, ska utföras med 

nödbelysning (omfattning framgår på brandskiss, se [A] – observera att markeringar endast 

avser att illustrera ytor som ska förses med nödbelysning, ej placering av armaturer). Även 

vindsutrymme, vilket behöver passeras för att nå trappa till underliggande plan, ska förses med 

nödbelysning för att underlätta utrymning från fläktrum. 

Nödbelysningen ska ge minst 1 lux på gångstråk och 5 lux i trappor, mätt i gånglinjen. 

Nödbelysningen ska uppnå 50% av krävd belysningsnivå inom 5 s och 100% inom 60 s. 

Nödbelysningen ska upprätthålla sin funktion under minst 60 minuter vid strömbortfall. 

Nödbelysningen utförs med lokal batteribackup. 

Utrymningsvägar (trapphus samt utvändig trappa) är befintligt utförd med nödbelysning [1]. 

Dessa ska inom aktuell entreprenad funktionstestas för att säkerställa driftsäkerhet under 60 

minuter vid strömbortfall. Om funktion ej uppnås ska berörd nödbelysning kompletteras/ersättas 

så att erforderlig funktion uppnås. 
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12.4 Jordfelsbrytare 

Jordfelsbrytare ska utföras så att brandtekniska installationer, ex allmänbelysning i 

utrymningsvägar och fläktar i drift inte sätts ur spel om jordfelsbrytaren löser ut. 

12.5 Utrymningsplaner 

Befintliga utrymningsplaner ska kontrolleras och vid behov kompletteras så att tilltänkt 

utrymningsstrategi avspeglas. 

12.6 Skyltning 

Tillkommande brandtekniska installationer ska märkas tydligt. För tillämpliga delar ska 

märkningens utförande och placering uppfylla föreskrifterna i AFS 2008:13 ”Skyltar och 

signaler”. 

13 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATSER 

Se även kapitel 9 Släckutrustning och kapitel 10 Brandgasventilation. 

13.1 Tillträde och angreppsvägar 

En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser finnas på varje plan. 

Vindsutrymmen är tillgängliga via lucka i yttertak som kan nås via räddningstjänstens 

stegutrustning. 

Uppställningsplats för räddningsfordon finns inom 50 meter från byggnadens samtliga 

trapphus/entréer. 

Avstånd från uppställningsplats till vattenbrandpost ska inte överstiga 75 meter. Detta har ej 

kontrollerats i samband med aktuell anpassning, dock har anpassningen inte medfört några 

utvändiga ändringar. 

Samtliga utrymmen inom verksamhetsklass 5A och 5B nås inom 50 meter från trapphus/dörr till 

det fria. 

13.2 Information för räddningstjänsten 

Erforderlig information redovisas i relationshandling.  
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14 BRANDFARLIG VARA 

Ingen hantering av brandfarlig vara ska förekomma i lokalerna bortsett från obetydlig mängd 

handsprit, rengöringsmedel eller motsvarande. 

15 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 

Brandskyddet i byggnaden ska förvaltas när byggnaden tas i bruk. För att säkerställa detta ska 

ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivas vilket innebär att brandskyddsarbetet 

involveras med övrig verksamhet och att det sker mot uppsatta mål för att tillse att brandskyddet 

uppfyller projekterad nivå över tid. Det kräver ett aktivt arbete med planering, genomförande 

och uppföljning av brandskyddet. 

16 BRANDSKYDD UNDER BYGGTIDEN 

Vid byggnadsarbeten är riskerna för uppkomst och spridning av brand oftast stora. Detta kan 

vålla problem för byggpersonal som vistas i byggnaden under ombyggnation. För att minska 

dessa risker ska ett systematiskt brandskyddsarbete alltid bedrivas på byggarbetsplatsen. 

En skyddsplan ska tas fram som redovisar hur brandskyddet ska fungera under byggtiden. 

Skyddsplanen ska i tillämpliga delar innehålla information om följande: 

- Brandskyddsorganisation och planer 

- Personalens utbildning 

- Utrymningsvägar 

- Skydd mot brandspridning 

- Brand- och utrymningslarm (in- och urkoppling av brandtekniska system, 

kompenserande åtgärder, mm) 

- Styrning av materialflöden 

- Släckutrustning 

- Heta arbeten och brandstiftare 

- Risker, t ex gasflaskor och andra trycksatta behållare, brandfarlig vara, m m. 
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17 KONTROLL- OCH UNDERHÅLLSRUTINER 

Kontroll- och underhållsrutiner redovisas i relationshandlingen. Dessa ska finnas framtagna 

innan lokalerna får tas i bruk. 
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