
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra att veta om brandskydd 
En kort guide om vanliga frågor vid rådgivning,  

tillsyn LSO och i byggprocessen. 

 

Häftet utgår från förenklad dimensionering enligt BBR, med vissa tillägg och 

jämförelser med äldre lagstiftning och rättsfall. Häftet syftar till att vara ett stöd för 

personal som arbetar med förebyggande brandskydd inom Räddningstjänsten. 

Observera att detta inte är ett facit utan ett översiktligt stöd och enskild bedömning 

måste göras från fall till fall. 
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Verksamhetsklasser 
Indelning av verksamheter görs utifrån: 

 om personerna hittar i lokalerna och känner till dess utrymningsvägar. 

 om personerna till största delen kan utrymma på egen hand. 

 om personerna kan förväntas vara vakna. 

 om det finns ökad risk för brand eller om branden kan förväntas få ett mycket 

snabbt och omfattande förlopp. 
 

En byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser. Utrymmen i olika Vk placeras 

normalt i skilda brandceller. Alternativt kan samtliga utrymmen inom brandcellen 

utformas så att kraven på brandskydd som gäller för varje aktuell Vk uppfylls (BBR 

5:53) 
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 1 Industri, kontor, lager Ja Ja Ja Nej 
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2A < 150 personer 

Nej Ja Ja Nej 
2B >150 personer 

2C 
>150 personer, alkohol serveras i 

mer än ringa omfattning 

B
o

st
ä

d
e
r 3A 

Enskilda bostäder, lägenhet eller 

småhus 

Ja Ja Nej Nej 

3B 

Gemensamhetsboende t.ex. HVB, 

studentboende, hem för 

ensamkommande, etc. 

 4 Hotell Nej Ja Nej Nej 

V
å
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d
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k

a
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r 5A Dagtidsverksamhet t.ex. förskola 

Nej Nej Nej Nej 
5B 

Behovsprövade särskilda boenden 

t.ex. äldreboende, LSS 

5C Sjukhus 

5D Inlåsta t.ex. häkte, fängelse 

 6 
Förhöjd risk för uppkomst av brand 

t.ex. pappers- och textilindustri 
- - - Ja 
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Brandtekniska byggnadsklasser 
Byggnader delas in i klasser utifrån skyddsbehov. Hänsyn tas till brandförlopp, 

konsekvenser vid brand, byggnaders komplexitet. Klass påverkar t.ex: 

 Tillåtna utrymningsstrategier. 

 Ytskikt inom bostäder, lokaler samt dess utrymningsvägar. 

 Fasadytskikt. 

 Krav på bärverk vid brand. 

 Krav på brandcellens varaktighet vid brand ex. 30 eller 60 minuter. 

 Huruvida entresolplan ska räknas som eget våningsplan.  

 Krav på brandgasventilation. 

 Klass Beskrivning 
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BR0* 

>16 våningar 

Större byggnader med Vk5C 

Byggnader med Vk5D 

Byggnader med vissa samlingslokaler: 

 Vk2B med >1000 personer som inte ligger i bottenvåningen 

 Vk2C med >600 personer som ligger i bottenvåningen 

 Vk2C med >300 personer som inte ligger i bottenvåningen 
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BR1 

Generellt byggnader med ≥ 3 våningar (Dock ej småhus i 3 plan) 

Byggnader med 2 våningsplan innehållande: 

 Vk4, Vk5A, Vk5B, Vk5C 

 Samlingslokaler i Vk2B eller Vk2C på plan 2 
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BR2 

Småhus i 3 plan 

Byggnader med 2 våningsplan innehållande: 

 Fler än 2 bostadslägenheter och där det finns bostads-

/arbetsrum på vindsplanet. 

 Samlingslokaler i Vk2B eller Vk2C på bottenplan 

 Byggnadsarea >200 m2 som ej delas upp i brandsektion av 

högst denna storlek 

Byggnader med 1 våningsplan innehållande: 

 Samlingslokaler i Vk2B eller Vk2C på bottenplan eller under 

bottenplan. 

 Bostäder/lokaler i Vk5B eller Vk5C 
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BR3 Övriga byggnader. 

*Alltid analytisk dimensionering 

Entresolplan utgör eget plan om det utgör > 50 % av golvarea på underliggande plan. 

Dock max entresolarea <100 m2 för Br1 och Br2 eller <200 m2 för Br3. För entresol i 

lager/industrier i Vk1 i Br3 accepteras max 500 m2.  
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Utrymning - Grundförutsättningar utrymningsväg 
Person- 

antal 

Minsta antal  

u-vägar1 

Fönster- 

utrymning  

Inåtgående 

slagriktning 

Minsta fria 

dörrbredd 

Lägsta nivå  

på beslag 

<30 12 Ok3 Ok4 0,8 m Trycke med vred5  

(ej kåpa) 

<50 12 Ok3 - 0,8 m Trycke med vred  

(ej kåpa) 

50-150 2 - - 0,8 m Enbart trycke  

(SS-EN 179) 

150-600 2 - - 1,2 m6 Enbart trycke  

(SS-EN 179) 

600-1000 3 - - 1,2 m6 Enbart trycke  

(SS-EN 179) 

>1000 4+ - - 1,2 m6 Panikbeslag  

(SS-EN 1125) 

1. Minst en utrymningsväg från varje våningsplan (ej mindre entresol). (BBR 5:32) 

2. En enda utrymningsväg kan godtas i följande fall: 

a. Dörr direkt till säker plats från utrymmen i markplanet för:  

• mindre lokaler, bostäder i Vk 2A, 3, 4 och 5B som är lätt överblickbara, ≤ 30 

personer och gångavstånd ≤ 15m. 

• Vk1 om ≤ 50 personer och gångavstånd ≤ 30 m.  

b. TR1 eller TR2 trapphus om gångavstånd ≤ 30 m och ≤ 50 pers per brandcell: 

• Tr2 från lokaler Vk1 i byggnader med ≤ 8 våningsplan eller bostäder Vk3 i 

byggnader ≤ 16 våningsplan. 

• TR1 från bostäder Vk3 och lokaler Vk1 i byggnader med ≤ 16 våningsplan. 

c. Utrymmen där man endast vistas tillfälligt  med gångavstånd ≤ 30 m. 

(Tvättstugor/omklädningsrum räknas normalt som stadigvarande då personer 

vistas där större delen av dagen och ska därför ha 2 utrymningsvägar generellt) 

3. Endast Vk 1, skolor Vk 2A, samt Vk 3. Max 2 m (5 m vid Vk 3A) från fönstrets 

underkant till marken, invändig bröstningshöjd max 1,2m om inga särskilda 

åtgärder vidtas. Max 30 pers/fönster. Lätt öppningsbart, utåtgående. Sidohängt 

eller vridbara kring vertikal axel. Minsta mått B:0,5 m, 

H:0,6 m och B+H>1,5m. Vid pivothängt fönster räknas 

höjden minst 0,6 m som vertikalhöjden i öppet läge, se bild. 

4. Gästrum i hotell, dörr till bostadshus, dörr till skolsal (<30 

elever). För t.ex. butik, serveringslokal och sammanträdesrum gäller även max 15 

m gångavstånd till utrymningsväg. 

5. Nyckel kan i vissa fall accepteras i Vk 1 och Vk 3 om max 10 personer i lokalen 

och alla har tillgång till nyckel. 

6. Den totala fria bredden av utrymningsvägar ska vara minst 1,00 meter per 150 

personer. Om en av utrymningsvägarna blockeras ska de övriga ha sådan bredd att 

1,00 meter motsvarar 300 personer 
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Utrymningsvägar 
Utrymningsväg = utgång till en säker plats eller ett utrymme som leder från en 

brandcell till en sådan utgång. T.ex. dörr till det fria, trapphus, korridor i egen 

brandcell eller loftgång som leder till trapphus. En av utrymningsvägarna får utgöras 

av utrymning via annan brandcell under vissa förutsättningar (BBR 5:32). 

Maximala gångavstånd till närmsta utrymningsväg 

Vissa lokaler i Vk1 med låg brandbelastning, t.ex. betongvaruindustri, 

bryggeri 

< 60 m 

Garage och lokaler i Vk1 med normal brandbelastning t.ex. kontor, lager, 

industri  

< 45 m 

Bostäder i Vk3A, 3B samt 5B 

Lokaler i Vk 2A, 2B, 4, 5A, 5C och 5D < 30 m 

Industri i Vk1 med hög brandbelastning t.ex. trä- och plastvarufabriker 

eller höglager 

Lokaler i Vk 6 och 2C < 15 m 

 

Specialfall: 

 I utrymmen, förutom i verksamhetsklass 3B, som skyddas med automatiskt 

släcksystem kan gångavstånd ökas med en tredjedel.  

 I samlingslokaler i verksamhetsklass 2C som skyddas med automatisk 

vattensprinkleranläggning kan gångavstånd beräknas som för samlingslokaler 

i verksamhetsklass 2B.  

 Vid fönsterutrymning minskas det tillåtna gångavståndet till fönster till en 

tredjedel.  
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Hur mäter man gångavstånd? 

Beräkningen sker generellt rätvinkligt från sämst belägna plats i lokalerna. Om 

gångvägen till två av varandra oberoende utrymningsvägar delvis sammanfaller, 

räknas den gemensamma delen 2* gånger den verkliga längden.  * dock 1,5 gånger 

verkliga längden för Vk 1, Vk 3 och Garage 

Gångavstånd i trappor räknas som 4 gånger nivåskillnaden. 
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Utrymningsbeslag 

Exempel Beslag Förutsättning 

 

 

 

 

 

 

Nyckelöppning  

 

≤10 personer 

(Endast Vk 1 och Vk3 

om alla förväntas bära 

egen nyckel) 

      

 

 

 

 

 

Vred och trycke ≤50 personer 

  
Enhandsgrepp:  

 Olåsta dörrar  

– t.ex. enbart trycke  

 Låsta dörrar  

– t.ex. SS-EN 179 

(Passivt dörrblad SS-EN 

1125) 

≤1000 personer 

 

Panikregel enligt SS-EN 

1125 
>1000 

 

Elektrisk nödöppningsknapp 

Acceptabelt för alla 

verksamhetsklasser, 

utom 2B och 2C. 

Dörren ska även öppnas 

automatiskt vid 

strömavbrott. 

 

Nattlåsning 

Förreglas mot en 

för driften väsentlig 

funktion, t.ex. belysning 

eller kassa. 

Återinrymning  
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Utrymning via fönster med hjälp av räddningstjänst 
Utrymning via fönster är endast tillåtet för Vk 1, Skolor Vk 2A samt Vk 3. Vid högre 

belägna fönster än 2 meter (5 meter för Vk 3A) kan räddningstjänsten behöva bistå vid 

utrymningen. Fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänst Räddningstjänstens 

hjälp får endast tillgodoräknas inom:  

 Vk 1 (med en brandcellsarea på maximalt 200 m2)  

 Vk 3A och 3B (byggnadsklass Br1)    

Detta förutsätter också att:  

 personantalet är högst 15 i brandcellen  

 räddningstjänstens insatstid är högst 10 minuter, förutom för friliggande 

flerbostadshus i Vk 3 med högst tre våningsplan där den är högst 20 minuter  

 räddningstjänsten på orten har rätt utrustning (exempelvis maskinstege)  

 fönsters underkant inte är beläget högre än 23 meter ovan mark och att det finns 

fullgoda uppställningsplatser 
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Utrymningsplats 

Vad är det för något?  

 Ett särskilt utrymme i anslutning till, eller placerat i, utrymningsvägar.  

 Utrymningsplatsen möjliggör för personer som inte kan förväntas utrymma på 

egen hand, att vänta på hjälp i skyddad miljö.  

 Från utrymningsplatsen ska det vara möjligt att, genom tvåvägs-kommunikation, 

kommunicera med omgivningen för att på så vis kunna påkalla hjälp. 

När behövs det?  

 Minst två av varandra oberoende utrymningsplatser är ett grundkrav i samtliga 

publika lokaler. Utrymningsplatsen ska vara så stor att minst en mindre 

utomhusrullstol får plats. För stora lokaler krävs yta för flera rullstolar.  

 Lokalen behöver inte förses med utrymningsplats om två utrymningsvägar leder 

horisontellt till det fria.  

 Även sprinklade lokaler undantas i regel från kravet (beroende på hur mycket i 

övrigt av brandskyddet som förlitas på sprinkler systemet).  

 Notera att krav på utrymningsplats även kan finnas på arbetsplatser enligt AFS. 

Dessa kräver inte tvåvägskommunikation men får samtidigt inte tas bort om 

lokalen sprinklas. 

  



Sida 11 av 23 

 

 

Ytskikt 
Med ytskikt avses den yttre delen av en byggnadsdel eller beklädnad, såsom färgen 

eller tapeten på en vägg. Ytskikten klassificeras enligt ett EUsystem som utgår ifrån 

vilka egenskaper ytskiktet har. Grunden i klassificeringssystemet är en 

begynnelsebokstav som kan vara A1, A2, B, C, D eller E, där A1 är minst brännbar 

och E är mest brännbar. Klass A2, B, C och D ska alltid följas av två tilläggsklasser:  

 Den första tilläggsklassen, -s1, -s2 eller -s3, påvisar hur mycket brandgaser (rök) 

som materialet alstrar (s1 har bäst brandegenskaper).  

 Den andra tilläggsklassen, -d0, -d1 eller -d2, påvisar hur mycket materialet får 

droppa vid brand (d0 har bäst brandegenskaper). 

 

Några exempel: 

 A2-s1, d0 

Målad betong 

Målad gips (normal behandling, flera 

färglager kan försämra klassen) 

 C-s1, d0 

Vanlig papperstapet på gipsskiva 

Brandsskyddsmålad spånskiva 

 D-s1, d0 

Obehandlad träpanel 

MDF-board 
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Avstånd mellan byggnader 
Byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader (BBR 5:61). Med förenklad dimensionering kan detta skapas genom: 

• Skyddsavstånd på minst 8 meter mellan byggnaderna (detta gäller oavsett 

vilken tomt eller fastighet byggnaderna tillhör). Vid inglasade balkonger 

räknas avstånd från balkongplattans ytterkant. Även andra utstickande 

detaljer såsom balkonger/takutsprång som är >0,5 m breda bör tas med i 

beaktning vid beräkning av avstånd. 

• Brandspridning begränsas med skydd motsvarande högsta kravet för 

brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Sammanbyggda 

byggnader med mer än 2 våningsplan avskiljs generellt med brandvägg. 

Vilka är alternativen?  

För småhus finns det särskilda tabeller i BBR som för Vk 1 och 3 även får användas 

för tvåvåningshus. För övriga byggnader behövs alltså, normalt sett, brandcellsgränser 

eller brandväggar. Kraven på väggarna, eller komponenter i väggarna som fönster, kan 

dock i många fall minskas med hjälp av strålningsberäkningar. Detta måste utredas 

från fall till fall och eftersom denna lösning innebär analytisk dimensionering behöver 

utredningen dokumenteras.  

 

Avgörande faktorer är ofta:  

 det faktiska avståndet mellan byggnaderna  

 fasadutformning  

 fönsterarea  

 brandbelastning inom respektive byggnad  

 sprinklersystem 
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Sektionering av stora byggnader 

Stora byggnader skall utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad 

begränsas. Ett lämpligt utförande är att dela in byggnaden i brandceller om maximalt 

1250 m2, alternativt i brandsektioner i kombination med tekniska installationer enligt 

tabellen nedan. Byggnader med mycket låg brandbelastning (under 250 MJ/m2
golvarea) 

utföras utan särskilt skydd på omfattande brandspridning. 

BBR Tabell 5:561  

Skyddssystem Maximal storlek (nettoarea*) på 

brandsektion vid brandbelastning f (MJ/m2) 

f ≤ 800 f > 800 

Inget automatiskt brandlarm 

eller automatiskt släcksystem 

2 500 m2 1 250 m2 

Automatiskt brandlarm 5 000 m2 2 500 m2 

Automatisk sprinkleranläggning Obegränsad Obegränsad 

*Nettoarean bestäms utifrån samtliga plan som ingår i brandceller eller 

brandsektionen. Arean avser golvarea. 

Historik: 

Bygglagstiftningen har under lång tid (sedan BABS 1946) ställt krav på att byggnader 

ska indelas i brandceller/brandsektioner för att begränsa risken för omfattande 

brandspridning inom byggnad och till närliggande byggnader. I SBN 67 infördes att 

brandsektionerna kunde utökas om ett larm kopplat till räddningstjänst installerades. I 

SBN 80 infördes en tabell för industribyggnader där olika krav ställdes beroende på 

vilken brandbelastning som fanns i byggnaden: 
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Hög (f>400 MJ/m2omslutningsarea) Trävarulager, lager av pappersrullar 

   eller av högt staplade varor,  

   emballerade i kartonger eller  

   trälådor, vissa plastindustrier m m 

Medel (50< f <400 MJ/ m2omslutningsarea)  Textilfabrik, snickerifabrik, sågverk 

   m m 

Låg (f<50 MJ/ m2omslutningsarea)                      Cement- och betongvaruindustri, 

   mekanisk verkstad, plåtslageri,  

   bryggeri, järn- och stål-verk m m” 

Denna tabell fanns kvar fram tills BBR infördes 1994. I BBR:s begynnelse fanns 

texten kring att byggnader skulle sektioneras i lämpliga storlekar kvar, men man tog 

bort måttangivelserna.  

5:73 Sektionering av stora byggnader 

Stora byggnader skall delas upp med brandväggar i lämpligt stora sektioner så att 

brandspridning till närliggande byggnader kan hindras genom räddningstjänstens 

ingripande eller på annat sätt försvåras. 

Råd: Vid bedömningen av om behov av sektionering föreligger bör hänsyn tas till bl. 

a. byggnadens avstånd till närliggande byggnader, brandbelastning, 

brandgasventilation, automatiskt brandlarm och automatisk släckanordning.” 

Under stora delar av den tid tabellen var borta från byggreglerna fanns den med i 

branschrekommendationer exempelvis i Brandskyddsföreningens bok ”Brandskydd i 

Boverkets byggregler”.  

I BBR 19 (utkom år 2011) återinfördes i stort sett samma tabell igen som anger storlek 

på brandceller, men kravet på koppling till räddningstjänsten utelämnades samt krav 

på brandgasventilation. Dessutom kan byggnader med mycket låg brandbelastning 

(under 250 MJ/m2
golvarea) utföras utan särskilt skydd på omfattande brandspridning. 

(Sedan BBR 19 räknar man brandbelastning per m2 golvarea istället för 

omslutningsarea. För många lokaler hamnar man i samma del av tabellen som 

tidigare, men för exempelvis stora och höga lokaler får man en relativt högre 

bedömning av brandbelastning jämfört med tidigare beräkningssätt).  
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BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

Olika verksamhetsklasser har olika krav på tekniska brandskyddsinstallationer. 

Tabellen nedan visar när vilka direkta krav som finns enligt BBR på installationer. I 

vissa fall kan brandtekniska installationer ersätta varandra, exempelvis krävs inte 

brandceller runt boenderum i Vk3B om det finns boendesprinkler. I andra fall styrs 

kravet på installation även av annat utöver verksamhetsklass, exempelvis vägledande 

markering som ska finnas i alla svårorienterade lokaler. Annan lagstiftning kan ställa 

krav utöver kraven i BBR, exempelvis ställs det krav på vägledande markeringar och 

brand- och utrymningslarm för vissa arbetslokaler utifrån AFS. 

 

 Verksamhetsklass 

Installation 1 2A 2B 2C 3A 3B 4 5A 5B 5C 5D 6 

Vägledande 

markering 
X1 X X X   X  X X 

A
n

al
y
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sk

 d
im
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g
 

 

Allmänbelysning i 

utrymningsväg 
X X X X X X X X X X X 

Nödbelysning   X X  X X X2 X X  

Brandvarnare     X   X    

Manuellt aktiverat 

utrymningslarm 
  X         

Automatiskt 

aktiverat brandlarm 
   X  X X X2 X X  

Inomhusbrandpost           X 

Boendesprinkler         X   

Sprinklersystem 

enligt SBF 120 
         X   

1) Krav enligt AFS 2009:2 på vägledande markeringar om det inte är uppenbart att det inte 
behövs. 

2) Automatiskt aktiverat utrymningslarm samt nödbelysning krävs endast i förskolor som 
bedrivs nattetid.  
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Skyltning av utrymningsvägar 
Krav finns i BBR och AFS 2008:13 

 

 
 

Brand- och utrymningslarm 

 

Kort om sprinklersystem 

När är sprinklersystem ett måste?  

Sprinklersystem är ett direkt föreskriftskrav i behovsprövade särskilda boenden såsom 

äldreboenden m.m. (Vk 5B) samt sjukhus (Vk 5C). 

 

Vad är fördelarna med sprinkler?  

Förutom ett gott person och egendomsskydd medger sprinklersystemet att lättnader 

ofta kan göras på andra delar av brandskyddet, vilket kan vara mycket 

kostnadsbesparande. Exempel på ”tekniska byten” som kan vara aktuella, till följd av 

en sprinklerinstallation, är följande:  

 förlängda gångavstånd i utrymningsdimensioneringen  

 utrymningsplats behövs inte  

 brandklass på dörrar och fönster kan minskas  

 brännbara ytskikt kan tillåtas i större utsträckning  

 brandcellsindelning kan minska bl.a. inom större byggnader samt inom 

gemensamhetsboenden i Vk 3B 

 

Vilka – och hur många – avsteg som är möjliga att genomföra i ett projekt varierar 

dock, beroende på byggnadens förutsättningar i övrigt. Detta måste alltså analyseras 

från fall till fall. 
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Brandfarlig vara 
- skriv att lagar och föreskrifter alltid ska följas oavsett hantering.  

Något om svetsverk hade varit bra eftersom det är en så vanlig hantering 

förutom gasolflaskor, t ex kravet på bakslagsskydd och att ställa svetsen vid 

en ytterdörr vid arbetsdagens slut.  

Det är undantag från tillståndsplikten (som CC nämnde på förebyggardagen) 

när det gäller mängder.  

 

Förvaring i hemmet 

 Brandfarlig vätska  

Max 100 liter 

Brandfarlig gas (gasol) 

Max 60 liter 

Enfamiljshus 10 liter behållare 30 liter behållare 

Flerbostadshus 10 liter behållare 5 liter behållare 

Avskilt hobbyrum 

(EI30/ 8 meter) 

25 liter  2 behållare >15 liter  

Vind/Källare 0 liter 0 liter 

Avskilt, enskild garage Kräver påkörningsskydd 2 behållare >15 liter 

Garage i bottenplan Reservdunk bränsle 0 liter  

Garage, flera hushåll Oåtkomligt för obehöriga 0 liter 

 

Gasolflaskor  

 Engångsbehållare 2012 PC/K6 P6 PC/K10 P11 

Gasolinnehåll, 

kg 

0,2-0,5 2 6 6 10 11 

Behållarvolym, 

liter 

 4,8 14 14 24 26 
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Gasol i restaurang och skolor 

Upp till 60 liter (t.ex. 2 st P11) 

Förvaring Minsta avstånd 

Utan skåp 3 meter till öppningar* 

Skåp eller liknande  1 meter till öppningar* 

EI30 1,5 meter mellan förvaringsutrymmets 

ventilationsöppningar och ventilationsluftsintag eller 

öppningsbara fönster i byggnad  
*Öppningar till restaurangens/skolans publika delar, lokal som används av någon 

annan samt nödutgångar. 
 

Mer än 60 liter  

Förvaring Minsta avstånd 

Utan skåp 3 meter till öppningar 

EI30: upp till 250 liter  1,5 meter mellan förvaringsutrymmets 

ventilationsöppningar och ventilationsluftsintag och 

öppningsbara fönster i byggnad 

EI60: Över 250 upp till 

1000 liter 

1,5 meter mellan förvaringsutrymmets 

ventilationsöppningar och ventilationsluftsintag eller 

öppningsbara fönster i byggnad 
 

Förvaring inomhus 

Måste ske oåtkomliga för obehöriga samt placerade i brandtekniskt avskilt utrymme 

minst EI30 (EI 60 vid >250 liter). Gasolflaskor mindre än 5 liter får förvaras fritt i 

lokalen, men ska förvaras på samma sätt som större när de inte används. 
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Tillståndspliktiga mängder 
Hantering  Gas (liter) Aerosoler 

(liter) 

Vätskor, 

flampunkt  

≤ 60°C 

Vätskor, 

flampunkt  

> 60°C** 

Yrkesmässig, 

publik verksamhet 

60 utomhus,  

2 inomhus 

100  100 10 000 

Övrig 

yrkesmässig, 

inomhus  

250  500 500 10 000 

Övrig 

yrkesmässig, 

utomhus eller i 

öppen byggnad 

1 000  3 000  3 000 50 000 

Icke yrkesmässig 

hantering 

60 gasol,  

10 annan 

brandfarlig gas  

100  100 10 000 

** Hit räknas även t.ex. diesel och eldningsolja med flampunkt över 55°C 

Brandfarlig vara i butik 
 Avståndet från lättantändbart material till brandfarliga varor ska vara minst 6 

meter. Material som är svårantändliga, såsom massivt trä och aluminium, avses 

inte. Sker förvaringen i brandklassade skåp är det tillräckligt med 1 meter till 

lättantändligt material och utrymningsvägar. Små behållare (max 125 ml) med 

brandfarlig gas eller vätska får dock placeras närmare. 

 Avståndet från utrymningsväg till >100 liter vätska ska vara minst 12 meter för att 

utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt. 

 Brandfarliga vätskor, aerosoler och gaser får ej samförvaras öppet. Samförvaring 

får dock ske om de placeras i ett skåp som är testat och certifierat enligt SP-metod 

2369 (enligt uppdaterad metod 2018). Brandfarliga varor får inte samförvaras med 

varor med andra faror, t.ex. produkter med giftigt, frätande eller oxiderande 

innehåll, eller med explosiva varor. 

 Lämplig släckare är pulversläckare klass 55A 233BC enligt SS-EN 3. 

 Skåp för brandfarlig vara inomhus ska vara certifierade och märkta av Statens 

Provningsanstalt eller godkända av annat certifieringsorgan. 
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Särskilt att tänka på 
Brännbart material intill fasad 

 Sopkärl ska placeras minst två meter från yttervägg. Stora kärl (>400 liter) skall 

ställas tre meter från yttervägg. En enkel skärm i obrännbart material mellan 

sopkärlet och väggen kan minska erforderligt avstånd 

 Om ytterväggen i sin helhet står emot brand i minst 30 minuter (inkl. takfot om 

höjden är < 5 meter) kan brännbara sopkärl placeras invid fasaden. 

 Utstickande tak samlar upp brandgaser och leder dem in i fastigheten. Ställ därför 

inte soptunnor under skärmtak, takfot eller i överbyggd portal.  

 Placera inte brännbart material på en lastkaj eller omedelbart utanför en port.  

 En öppen container skall stå minst sex meter från yttervägg 

 

Punktsprinkler i storkök 

Storkök skall generellt enligt BBR utformas i egen brandcell, avskild från 

serveringsdel. Nyare regelverk öppnar för att brandcellsgräns mellan kök och 

serveringsdel kan ersättas med punktsprinkler med släckmedel avsett för fettbränder 

ovan stekbord, fritös, gasolspis, kebabgrill, etc. Exempelvis Ansulex. Definitionen för 

vad ett storkök är finns inte tydligt utredd. För samlingslokaler finns det 

prejudicerande rättsfall1 där det visat sig vara skäligt att kräva släckanläggning i 

restaurangkök. För mindre verksamheter behöver en bedömning göras från fall till fall 

utifrån storlek på verksamhet, kökets placering, om utrymningsvägar hindras av brand 

i kök, etc. En tumregel skulle kunna vara:  

 Restauranger för plats för 150 personer eller fler (i samma brandcell som 

tillagningskök):  

o Fast släckanläggning krävs generellt.  

 Restauranger för plats för 50-150 personer (i samma brandcell som 

tillagningskök):  

o Fast släckanläggning krävs ofta. Om det däremot går att bevisa att 

utrymningssäkerheten kan tryggas med hänsyn till lokalens utformning och 

andra brandtekniska installationer etc. kan undantag för släckanläggning göras.  

 Restauranger för plats för 50 personer eller färre (i samma brandcell som 

tillagningskök):  

o Fast släckanläggning behövs generellt sett inte. Det kan dock finnas fall där 

fast släckanläggning behövs för att trygga utrymningssäkerheten även i mindre 

                                                           
1 Hänvisa till rättsfall 
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restauranger, exempelvis om en av utrymningsvägarna leder genom 

tillagningsköket.   
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Historiska förändringar 

 Två oberoende utrymningsvägar 

o BABS 46 – Lokaler där man vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till minst 

två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

 En utrymningsväg från varje våningsplan 

o SBN 75 – Krav på tillgång till minst en utrymningsväg i varje våningsplan där 

man vistas mer än tillfälligt. 

 Inåtgående utrymningsdörrar 

o SBN 67 – Enligt förenklad dimensionering ska dörrar vara utåtgående i 

utrymningsriktningen. 

o BBR19 (2012)– Förtydligas detta till att köbildning inte förväntas uppstå i 

lokaler med inåtgående dörrar ifall personantalet understiger 30 och de 

förväntas ha god lokalkännedom. 

 Vred i samlingslokal 

o I SBN 75 begränsas användningen av vred för att låsa upp en annars låst dörr i 

utrymningsväg i samlingslokaler till maximalt 150 personer. I BBR 21 (2014) 

begränsas vred ytterligare till att enda anses tillåtet i lokaler för högst 50 

personer. Vred som även manövrerar tryckesfallet bör undvikas helt i 

utrymningsväg. 

 Nyckel i utrymningsväg 

o Först BBR1 (1994) tilläts dörrar i utrymningsväg som öppnas med nyckel, ifall 

de betjänar ett litet antal personer som kan förväntas ha tillgång till nyckel. 

 Brandlarm hotell 

o 2008 meddelade statens räddningsverk allmänna råd och kommentarer att för 

hotell med minst nio gäster eller minst uthyrningsrum och är i två eller fler plan 

bör ett automatiskt brandlarm finnas installerat med detektering av 

rökdetektorer. 

 SBA 

o i praktiken blev till 2004 med LSO. Utan SBA – ingen koll på att det 

byggnadstekniska fungerar. Allmänna rådet… 
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