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INLEDNING 
I och med införandet av Boverkets byggregler BBR 19 (BFS 2011:26) förtydligas och förändras 
till viss del kopplingen mellan byggnaders byggnadstekniska brandskydd och räddning-
stjänstens roll. På ett flertal ställen i BBR 19 hänvisas till de kommunala handlingsprogrammen 
avseende räddningstjänsten roll kopplat till byggnaders brandskydd. I konsekvensutredningen 
till BBR 19 skriver Boverket följande avseende motivet till förändringen:  
 

”Lagen om skydd mot olyckor ska inte innebära att räddningstjänstens förmåga försämras 

men kan däremot leda till att variationerna över landet blir större beroende på de lokala 
behoven, se även diskussionsunderlag från MSB i bilaga G. Genom det nya förslaget blir 

koppling till den lokala räddningstjänstens förmåga tydligare. Möjligheten att koppla 
byggnadens krav bygger på att kommunen anpassar räddningstjänsten efter den lokala 
riskbilden och inte avsevärt försämrar räddningstjänstens förmåga över tid. Om 

räddningstjänstens förmåga avsevärt förändras kan byggnadstekniska åtgärder bli 
nödvändiga för att uppfylla kraven i bygglagstiftningen. Det är viktigt att poängtera att 

kommunen är skyldiga att tillhandahålla de resurser som krävs för att fullfölja tidigare 
åtaganden. Byggherren behöver, liksom tidigare, försäkra sig om att kommunen kan 
tillhandahålla räddningstjänst med viss förmåga över byggnadens livscykel. Hänvisningen 

till handlingsprogram är ett exempel på hur byggherren kan försäkra sig om att kommunen 
tillhandahåller räddningstjänst med en tillräcklig förmåga.”  

 
Vilket resulterat i exempelvis följande föreskrift i BBR 19:  
 

5:13 Betydelse av räddningstjänstens insats  
Om räddningstjänsten har tillräckligt snabb insatstid och tillräcklig förmåga får utrymning 

genom fönster med hjälp av räddningstjänst enligt 5:323 tillämpas.  
(BFS 2011:26).  

 
Allmänt råd 
Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att 

räddningsarbetet har påbörjats.  
Bedömningen av räddningstjänstens insatstid och insatsförmåga kan baseras på de 

kommunala handlingsprogram som upprättas enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor. (BFS 2011:26). 

 
Denna del av handlingsprogrammet behandlar ovan nämnda kopplingar mellan 
räddningstjänsten och Boverkets byggregler samt beskriver vår förmåga och andra lokala 
förutsättningar ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Kopplingar mellan räddningstjänsten och 
Boverkets byggregler finns i följande delar:  
 

• Utrymning genom fönster via räddningstjänstens stegutrustning 
• Räddningsvägar och uppställningsplatser för bärbara stegar 
• Styrning av räddningshissar, brandgasventilatorer och manöverdon eller motsvarande 
• Låsning och tillhållning för brandgasventilatorer, manöverdon, stigarledningar, bommar 

och grindar med mera 
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INSATSFÖRMÅGA 
1 UTRYMNING GENOM FÖNSTER VIA RÄDDNINGSTJÄNSTENS 

STEGUTRUSTNING 

Uppsala brandförsvar har insatstiden, 10 minuter, och insatsförmågan att under normala insats-
förhållande vara behjälpliga med utrymning genom fönster via våra höjdfordon från 
verksamhetsklass 1 och 3 i nedan nämnda orter. Detta under förutsättning att det är som mest 15 
personer som utrymmer denna väg per brandcell, att uppställningsplatserna är anordnande enligt 
nedan, att brandcellen i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymma genom fönster inte är större 
än 200 m2 samt att öppningens underkant inte överstiger 23 meter. 

• Uppsala tätort 
 
Uppsala brandförsvar har insatstiden, 10 minuter, och insatsförmågan att under normala insats-
förhållande vara behjälpliga med utrymning genom fönster via våra bärbara stegar från 
verksamhetsklass 1 och 3 i nedan nämnda orter. Detta under förutsättning att det är som mest 15 
personer som utrymmer denna väg per brandcell, att uppställningsplatserna är anordnande enligt 
nedan, att brandcellen i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymma genom fönster inte är större 
än 200 m2 samt att öppningens underkant inte överstiger 11 meter.  

• Uppsala tätort 
• Östhammars tätort 
• Tierps tätort 
• Almunge 
• Knutby  
• Järlåsa 
• Storvreta  
• Skyttorp 
• Björklinge 
• Österbybruk  
• Alunda  
• Gimo 
• Öregrund  
• Skärplinge  
• Söderfors 

 
Uppsala brandförsvar har insatstiden, 20 minuter, och insatsförmågan att under normala insats-
förhållande vara behjälpliga med utrymning genom fönster via våra bärbara stegar från 
friliggande flerbostadshus med som mest tre våningar i nedan nämnda orter. Detta under 
förutsättning att det är som mest 15 personer som utrymmer denna väg per brandcell, att 
uppställningsplatserna är anordnande enligt nedan samt att öppningens underkant inte överstiger 
11 meter. 

• Uppsala tätort 
• Östhammars tätort 
• Tierps tätort 
• Almunge 
• Knutby  
• Järlåsa 
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• Storvreta  
• Skyttorp 
• Björklinge 
• Österbybruk  
• Alunda  
• Gimo 
• Öregrund  
• Skräplinge  
• Söderfors 

 
Exakta körtider och avstånd kan vid behov efterfrågas av brandförsvaret.  
 

2 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UPPSTÄLLNINGSPLATSER 

I de fall brandförsvaret förutsätts vara behjälpliga med stegutrymning alternativt där gatunätet 
inte ger erforderlig åtkomlighet för våra fordon ska räddningsvägar anordnas. Avståndet mellan 
räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt ska understiga 50 meter. 
Räddningsvägen ska märkas ut med standardiserad skylt, snöröjas samt underhållas.  
 
Uppsala brandförsvars fordon är framtagna enligt SBN 80. Således ska räddningsvägen ha 
följande egenskaper:  

• Bärighet motsvarande gatunätet alternativt tåla ett axeltryck på 100 kN 
• Minst 4 meters fri höjd 
• På raksträckor  

 -  Minst 3 meter körbanebredd  
 -  Högst 8% längslutning  
 -  Högst 2% tvärfall  
 -  Vertikalradie minst 50 meter 

• I kurvor 
 -  Minst 7 meters inneradie 

• Uppställningsplatser för höjdfordonen  
 -  Högst 8,5% lutning i någon riktning  
 -  Som mest 9 meter från räddningsvägen/uppställningsplatsen till husfasad  
 -  Uppställningsplatsen ska vara kompletterad med vägrenar om 1 meter på båda sidor för  
     att möjliggöra användning av fordonens stödben  
 -  Svepytan för höjdfordonet får inte störas av sophus, cykelställ, träd eller dylikt  

 
Uppställningsplats för utskjutsstege ska anordnas enligt figuren nedan. Det förutsätts att 
avståndet som stegen behöver bäras inte överstiger 50 meter. Ytterdimensionerna på stegen kan 
förutsättas vara 6,0x0,8x0,3. 
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3 STYRNING AV RÄDDNINGSHISSAR, BRANDGASVENTILATORER OCH 
MANÖVERDON ELLER MOTSVARANDE 

Styrningen av räddningshissar ska vid behov ske med brandförsvarets automatlarmsnyckel. 
Öppning och/eller aktivering av brandgasventilatorer, manöverdon eller liknande ska vid behov 
ske med hjälp av brandskåpsnyckel eller brandförsvarets automatlarmsnyckel. Manöverdon för 
styrning av röklucka, mekanisk fläkt eller motsvarande ska placeras i tillträdesvägar, vid 
automatlarmstablåer eller motsvarande. 
 

4 LÅSNING OCH TILLHÅLLNING FÖR BRANDGASVENTILATORER, MANÖVER-
DON, STIGARLEDNINGAR, BOMMAR OCH GRINDAR MED MERA 

Låsning och tillhållning ska vid behov ske genom brandförsvarets automatlarmsnyckel eller 
brandskåpsnyckel.  
 

5 KONTAKTINFORMATION 

Har byggherren funderingar kring räddningstjänstens förmåga och vår koppling till Boverkets 
byggregler kan man även ringa brandförsvaret jourtelefon för förebyggandefrågor: 018-727 
3020 
 


