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UTLÅTANDE BRANDSKYDD - 
FREDEN STÖRRE 11, HALLONBERGEN 
 

Bakgrund och syfte 

Brandskyddslaget har av Profi fått i uppdrag att ur brandskyddshänseende 
granska och kommentera i detaljplaneskede framtagna skisser för Freden 
Större 11, Hallonbergen.  
 
Inom Freden Större 11 planeras nybyggnation av bostäder och kontor samt 
påbyggnad av ytterligare våningsplan på tak av befintliga byggnader enligt 
följande principiella upplägg: 
 

- Kvarter 1, 24-33 vån (Torn 1) och 14 vån (Torn 2) 
- Kvarter 2, 5-7 vån 
- Kvarter 3, 5-8 vån 
- Kvarter 4, påbyggnad bef. byggnader, 4+ 2 vån och 5 + 2 vån 
- Kvarter 5, 5-12 vån alt. 6-13 vån 
- Kvarter 6, 5-7 vån alt 6-8 vån 

 
Skisser A1504-310 till A1504-319 upprättade av Profi/Equator daterade 
2013-12-06 utgör underlag till utlåtandet (biläggs). 
 

Avgränsningar 

Utlåtandet omfattar övergripande brandskyddskrav som kan påverka 
utformningen i tidigt skede. 
 
Utlåtandet omfattar ej slutsatser eller krav utifrån genomförd riskutredning 
mot bakgrund av byggnadernas uppförande i närhet till bensinstation 
och/eller övriga, externa riskkällor. 
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Byggnadsklass 

Byggnader med 3-16 våningar utformas i byggnadsklass Br1. Dessa kan 
dimensioneras med förenklad dimensionering enligt BBR. 
 
Byggnader med fler än 16 våningar skall utformas i byggnadsklass Br0. 
Dessa skall dimensioneras med analytisk dimensionering och riskanalys 
enligt BBR och BBRAD där byggnadens robusthet ur 
brandskyddshänseende skall beaktas. Krav utöver nedanstående avseende 
exempelvis storbrandceller, separerade schakt- och ventilationslösningar, 
förstärkta brandskyddskrav på fasader, breddade trapphus, automatisk 
vattensprinkleranläggning etc. kan bli aktuellt. 
  

Utrymning 

Gångavstånd 
Gångavstånd skall ej överstiga 45 meter för bostäder och lokaler där 
personer med god lokalkännedom vistas, samt 30 meter för publika 
lokaler. Sammanfallande gångväg multipliceras med faktor 1,5. För 
publika lokaler gäller faktor 2. För lokaler som förses med sprinkler kan 
tillåtet gångavståndet normalt förlängas med 1/3. 
 

Tillgång till utrymningsvägar 
Generellt skall lokaler där personer vistas mer än tillfälligt förses med två 
av varandra oberoende utrymningsvägar varav minst en utrymningsväg i 
varje plan. Detta innebär normalt två skilda trapphus som mynnar i det fria 
i markplan. För bostäder kan ett trapphus i kombination med 
räddningstjänstens stegutrustning utnyttjas i vissa fall, se nedan 
”Utrymning med hjälp av räddningstjänsten” och ”Stegutrymning”. 
 
En enda utrymningsväg kan accepteras i särskilda fall enligt principer 
nedan samt för mindre lokaler i markplan med dörr direkt till det fria om 
gångavståndet understiger 15 m (publika lokaler) respektive 30 m (icke-
publika lokaler). 
 
En enda utrymningsväg kan accepteras från kontor upp till 8 våningar om 
trapphuset utgörs av Tr 2-trapphus, dvs trapphus med sluss i varje plan. 
 
En enda utrymningsväg kan accepteras från kontor upp till 16 våningar om 
trapphuset utgörs av Tr 1-trapphus, dvs trycksatt trapphus med brandsluss i 
varje plan. 
 
En enda utrymningsväg kan accepteras från bostäder upp till 16 våningar 
om trapphuset utgörs av Tr 2-trapphus, dvs trapphus med sluss i varje plan. 
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Byggnader med fler än 16 våningar skall utformas med ett Tr 1-trapphus 
(trycksatt och brandsluss) och ett Tr2-trapphus (sluss). 
 
Om bostadslägenheter utförs som etagelägenheter skall trapphus generellt 
vara åtkomligt från varje plan. Om ett plan endast har tillgång till 
utrymning via räddningstjänstens stegutrustning i planet krävs 
brandteknisk avskiljning i klass E 30 mellan planen. 
 
Publika lokaler ovan markplan får ej utföras med endast en 
utrymningsväg. 
 

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten 
Utrymning via räddningstjänstens stegutrustning accepteras som alternativ 
utrymningsväg från bostäder via balkong eller fönster, se nedan 
”Stegutrymning”.  
 
Om stegutrymning sker via inglasad balkong skall balkong utformas med 
öppningsbart fönster. 
 

Bredd i utrymningsvägar 
Utrymningsvägar skall generellt utföras med utrymningsvägar med minsta 
bredd om 0,9 m. 
 
För lokaler där personantalet överstiger 150 personer skall 
utrymningsvägar generellt utföras med minsta bredd om 1,2 m. 
 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
Avstånd mellan byggnader 
För sammanbyggda byggnader gäller generellt att dessa avskiljs 
sinsemellan med brandvägg i lägst REI90-M. Särskild utredning i 
detaljprojektering kan visa att lägre klass kan godtas. 
 
Om avståndet mellan byggnader överstiger 8 m krävs ingen särskild 
brandteknisk avskiljning i fasader. 
 

Taktäckning 
Om underlaget är brännbart ska taktäckning utföras med material i klass 
A2,s1,d0. 
 
Om underlaget är obrännbart ska taktäckning utföras med material i lägst 
klass BROOF(t2). 
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Räddningstjänstens insatsmöjlighet, 
uppställningsplatser och framkomlighet 

Vid detaljutformning av byggnadernas kringliggande markområde skall de 
krav som anges nedan inarbetas där förutsättningen är att 
bostadslägenheter ska kunna nyttja räddningstjänstens stegutrustning som 
alternativ utrymningsväg. 
 

Stegutrymning 
Normalt når räddningstjänstens maskinstege ca 23 meter upp (ca 8 
våningar) och deras bärbara utskjutsstegar 11 meter (ca 4 våningar). 
 
Följande krav ställs för de uppställningsplatser som ska användas för 
höjdfordon: 
 

 Kanten av uppställningsplatsen ska vara förlagd maximalt 9 meter 
från fasaden invid de balkonger eller fönster som ska kunna nås 
med maskinstegen. Avståndet räknas parallellt med vägen och 
byggnaden. 

 Uppställningsplatsen ska vara minst 12 meter lång och 5 meter 
bred samt bör luta maximalt 8,5 procent i någon riktning. 
Bärighetskravet är samma som för räddningsväg (se nedan). Vid 
projektering av uppställningsplatsen ska hänsyn även tas till att 
höjdfordonet ska kunna köra in på uppställningsplatsen. 

 

Åtkomst till de balkonger och fönster som ska kunna nås med 
maskinstegen får inte förhindras av träd eller liknande. Räddningstjänstens 
fordon skall ej behöva backa in för att möjliggöra uppställning.  
 
Se även figur 1 nedan. 
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Figur 1, Uppställningsplats för stegutrymning 
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Avstånd till uppställningsplatser och brandposter 
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för Räddningstjänstens 
fordon får maximalt vara 75 meter. Avståndet mellan uppställningsplats 
till angreppspunkt i byggnad (trapphus/entré) får maximalt vara 50 meter. 
 
Avståndet från plats för räddningsfordon till fönster avsett för utrymning 
med hjälp av utskjutsstege får ej överstiga 50 meter. Räddningstjänstens 
fordon skall ej behöva backa in för att möjliggöra uppställning. 
 
Se även figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2, Maximala avstånd vid räddningsinsats 
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Utformning räddningsväg 
Följande krav ställs för de vägar som ska användas av räddningsfordon: 
 

 Vägen ska ha en minsta fri körhöjd på 4 meter. 

 Vägens körbanebredd ska vara 3 meter 

 Vägens kurvor ska ha en minsta radie av 7 meter. 

 Vägen ska ha ett hårdgjort ytlager. 

 Vägen ska klara ett axeltryck på 100 kN. 

 Vägens längslutning ska vara högst 8 procent. 

 Vägen tvärfall ska vara högst 2 procent. 

 Vägens vertikalradie ska vara minst 50 meter. 

 

Se även figur 3 nedan. 

 
Figur 3, Körväg för räddningsfordon 

 

Räddningshiss 
För byggnader med fler än 10 våningsplan erfordras särskild räddningshiss 
för räddningsinsats. Om våningsplanens area överstiger 900 m2 skall två 
räddningshissar anordnas. 
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Räddningshiss får endast stå i förbindelse med övriga utrymmen via 
brandsluss. 
 
Räddningshiss ska kunna rymma en sjukbår enligt mått i BBR avsnitt 
3:144. 
 
Räddningshissen utformas i övrigt enligt SS-EN 81-72. Reservkraft 
(diesel, UPS eller annan redundant kraft) erfordras. 
 

Stigarledningar 
I byggnader med byggnadshöjd över 24-40 m skall trapphusen förses med 
stigarledningar för släckvatten som trycksätts via räddningstjänstens 
fordon. 
 
I byggnader med byggnadshöjd över 40 m skall trapphusen förses med 
trycksatta stigarledningar för släckvatten. 
 

Brandgasventilation 

Källare och andra lokaler under mark, exempelvis garage, skall förses med 
möjlighet till brandgasventilation utifrån principen luckor med area som 
motsvarar 0,5% av aktuell golvarea (0,1% för sprinklade lokaler). 
 
Trapphus skall förses med möjlighet till brandgasventilation motsvarande 
1 m2 lucka i trapphustopp. 
 

Bärande konstruktioner 

Översiktligt gäller följande brandtekniska klasser för bärande 
konstruktioner: 
 
Våningsantal  Bjälklag   Vertikala bärverk 
< 4   R60    R60 
5-8   R60    R90 
> 8   R90    R90 
 
Detta skall särskilt beaktas vid påbyggnad av befintliga byggnader och 
eventuella andra befintliga konstruktioner. 
 
BRANDSKYDDSLAGET AB 
 

Magnus Persson 
magnus.persson@brandskyddslaget.se 
0709-67 80 80 






















