
Välkomna på 
förebyggandedag!

Nässjö Träcentrum, 21 oktober 2021



Dagens program

Tid Ämne Ansvarig

08:30 - 09:00 Drop-in fika

09:00 - 09:10 Uppstart (presentation) 

JR, MW

09.10 -12.00 Sprinkler (pauser någonstans under tiden) Bo H, Albacon

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Vk5B-scenario, casediskussion PL

14:30 - 14:50 Fika

14.50-15.50 Tillsyn i flerbostadshus med grova brister i brandskyddet – hur gör man? VH

15:50 – 16:00 Avslutning JR, MW



Sprinklerföreläsning!



Eftermiddag!
Scenario 1



Scenario Tillsyn lägenhet med boende med visst vårdbehov

Förutsättningar:

 Tillsyn

 En vanlig tvårumslägenhet där det bor en person som är utåtagerande och inte kan bo i 
gruppbostaden.

 Lägenheten är utförd som en vanlig bostad rent byggnadstekniskt.

 Det finns en brandvarnare i lägenheten.

 Byggnadsnämnden anser inte detta vara bygglovspliktigt eftersom de ser det som ”boende”.

Frågeställningar:

1. Vilken brandskyddsnivå anser ni vara skälig i lägenheten? Motivera utifrån sju-stegsmetoden.

2. I vilken mån påverkar en boendes vårdbehov (typ funktionsnedsättning) den skäliga 
brandskyddsnivån? Ge exempel.

3. På vilka grunder ställer ni eventuella krav?

4. I den mån ni anser att brandskyddet behöver förändras, vem ställer ni eventuella krav till?

5. Vilka myndigheter eller organisationer samverkar ni med?



Eftermiddag!
Scenario 2



Tillsynsobjekt flerbostadshus



Bakgrund

 Uppfört 1969

 6 våningar med 4 lägenheter i varje plan + källare

 Förlitar sig på RTJ-utrymning mha höjdenhet

 Ägarförhållanden

 Tidigare händelser

 Tidigare tillsyner 2008

 Renovering 2010



Tillsyn 2020
 Brister: 

 Brännbara ytskikt väggar (MDF + panel)

 Bristfälliga dörrar till lgh

 Ej klassade dörrar som saknar dörrstängare till förråd, cykelrum och soprum

 Uppställningsplats för höjdenhet saknas(förutsättning för utrymning)

 Brandvarnare saknas



Problematik & diskussion

 Yttrande 2010
 Kan ej efterföljas

 Dagens bedömning

 Ägarförhållanden
 Kontakt & delgvining

 Kan ej närvara

 Samarbete med Bygg & Miljö, Elsäkerhetsverket & 
Hyresgästföreningen

 Jurister

 Vår egen säkerhet



Resultat



Ingen annan 
gör vårt jobb!





Motivering?

Hotivering?



raddsamf.se


