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Avsnitt Typ av 
kommentar 
T (Teknisk) 
Ge (Generell) 
R (Redaktionell) 

Kommentar/Motivering Förslag till ändring Vårt förslag till åtgärd 

s. 7-8 § 8 Ge Vi tycker att det är bra att ansvaret i 
projekteringsskedet förtydligas när det gäller 

arbetsmiljön i bruksskedet. I det sammanhanget 
bör det även förtydligas att drifts- och 
underhållsinstruktioner för bland annat 

byggnadens brandskyddsinstallationer delges 
berörda i samband med att lokalerna tas i bruk. 

  

s.10 § 23 Ge Vi tycker att det är bra att organisatoriska åtgärder 
som behövs för att upprätthålla funktionen över tid 
förtydligas, som behovet av underhåll och kontroll 

av installationer som är nödvändiga för utrymning. 

  

s.10 § 23 T Förtydliga det allmänna rådet sista meningen med 
hänvisning till Brandskyddsföreningens regelverk 

Exempel på hur kontroll och dokumentation av 
utrymningslarm kan göras finns beskrivet i 

Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och 
SBF 502 

Ändra eller komplettera text 

s.10 § 23 R Ändra Svenska Brandskyddsföreningen till 
Brandskyddsföreningen 

Brandskyddsföreningen Ta bort ”Svenska” 

s.11 § 24 T I allmänna rådet bör förtydligas vilka rutiner som 

behövs. Dessa krav återfinns i viss omfattning i 
Lagen om skydd mot olyckor med föreskrifter 
varför vi rekommenderar en kommunikation med 

MSB för att undvika dubbelreglering. 

Exempel på sådana rutiner är att skapa 

riskmedvetenhet genom utbildning och information 
samt att genom egenkontroll följa upp 
efterlevnaden. 

Komplettera allmänt råd med exempel 

s. 11 § 25 T Behovet av utrymningsövningar behöver 
nyanseras i ett allmänt råd. Dessa krav återfinns i 

viss omfattning i Lagen om skydd mot olyckor 
med föreskrifter varför vi rekommenderar en 
kommunikation med MSB för att undvika 

dubbelreglering. 

Flytta text om utrymningsövningar till det allmänna 
rådet. Skriv istället: Utrymningsövningar behöver 

genomföras regelbundet i verksamheter där kritiska 
förhållanden kan uppstå snabbt eller där personal 
har särskilda uppgifter i samband med utrymning. 

Exempel på sådana verksamheter är vissa 
industrier, vårdanläggningar och skolor. 

Tillför allmänt råd och kommunicera 
med MSB 

s. 11 § 25 T Samverkan kan behöva ske med andra aktörer 
också. 

Formulera om till: …samverka med fastighetsägare 
eller andra aktörer som påverkar 
utrymningsförhållanden.  

Komplettera text. 
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s.14 § 43 T Dörrar som ställs upp ”tillfälligt” tenderar ofta att 
bli uppställda mer än tillfälligt och medför därför 

en risk för spridning vid brand. Vi föreslår därför 
en ändring av texten. 

Dörrar i brandcellsgräns där det finns behov av 
återkommande uppställning bör ställas upp med 

hjälp av rökdetektorstyrda magneter eller 
motsvarande. 

Ändra eller komplettera text 

s. 21 § 98-
99 

Ge Vi tycker att det är bra att frångängligheten 
tillgodoses i takt med större krav på tillgänglighet.  

  

s. 21 § 99 T Krav på utrymningsvägar vad gäller hinder mm. 

för att underlätta för personer med nedsatt 
funktionsförmåga i allmänt råd till §98 bör också 
gälla för väg till utrymningsplatser enligt §99. Så 

som skrivet nu kan tillfälliga utrymningsplatser 
utformas utan krav på tillgänglighet vad gäller 
hinder, dörrar mm.  

 Lägg till samma allmänna råd till §99 

som finns i §98.  

s. 23 § 108 T Ett allmänt råd behövs för att peka mot möjlig 
lösning. Lägg till ett allmänt råd om lämpligt 
regelverk för utförande av utrymningslarm.  

Allmänt råd: 
Utformning av ett sådant system finns beskrivet i 
Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och 

SBF 502 

Lägg till text 

s 23 § 109 T Ett allmänt råd behövs för att peka mot möjlig 

lösning. Lägg till ett allmänt råd om lämpligt 
regelverk för utförande av utrymningslarm 

Allmänt råd: 

Utformning av ett sådant system finns beskrivet i 
Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 110 och 
SBF 502 

Lägg till text 

s. 22 § 100 T Fast monterad stege är normalt inte en 
accepterad lösning för utrymning från 
arbetsplatser. Ett sådant exempel kan skapa 

förvirring och leda till olämpliga lösningar. 
Däremot kan utrymning med hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning förekomma från 

mindre kontor. 

Fönster kan i vissa fall godtas som en av de två av 
varandra oberoende utrymningsvägarna från lokaler 
som är avsedda för endast ett fåtal personer.  

Förutsättningarna ska då överensstämma med 
gällande Boverkets byggregler alternativt de 
byggregler som gällde då lokalerna senast 

byggdes/ändrades. 

Ändra text och stryk stege 

s.22 § 101 T Begreppet säker plats finns inte definierat. 

Använd definition från Boverkets byggregler: 
 

Med säker plats avses plats i det fria där brand och 

brandgaser inte kan påverka utrymmande 
personer. Säker plats kan exempelvis vara en gata i 
det fria eller terrass, gårdsplan eller liknande 

under förutsättning att man kan nå gata i det fria 
därifrån. 

Skriv in definition i allmänt råd.  

s. 23 § 110 T Ett allmänt råd behövs med förtydligande om 

tillgång till brandredskap. 

Allmänt råd: Brandredskap ska normalt finnas 

tillgängligt inom ett avstånd av 25 m. 

Komplettera med Allmänt råd 

s. 23 § 111 T Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för 

utformningen sprinkler. 

Allmänt råd: 

Utformning av ett sådant system finns beskrivet i 
Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 120  

Komplettera med Allmänt råd 
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Tillförlitligheten och förmågan av en 
sprinkleranläggning är avgörande 

förgenomförande av en betryggande utrymning. 
Det är rimligt att sprinkleranläggningen utformas, 
underhålls och besiktigas regelbundet. 

Brandksyddsföreninegns regelverk sätter en 
lägsta nivå på lämplig utformning. 

s. 23 § 111 T I paragrafen talas om särskilda åtgärder. Det 
framgår inte vad som kan avses med särskilda 
åtgärder. Detta bör exemplifieras i ett allmänt råd. 

Allmänt råd.  
Exempel på särskilda åtgärder kan vara 
automatiska släckanläggningar, automatiskt styrd 

brand- och rökgasevakuering,  

Komplettera med allmänt råd 

s. 23 § 113 T Lägg till ett allmänt råd om lämpligt regelverk för 
utformningen och gassläckanläggning. 

 
Det finns särskilda arbetsmiljörisker med 
gassläckanläggningar. Exempel på detta är 

kemiska arbetsmiljöbrister, tryckbärande 
anordningar, användning av och kontroll av 
trycksatta anordningar, provtryckning, skyltning. 

Brandskyddsföreningens regelverk hänvisar till 
dessa så att kravställare redan vid projektering 
(BAS-P) beaktar kraven för en personsäker 

anläggning över tid. 
I regelverken anges även de erforderliga 
kontrollerna, underhåll och besiktning som 

behöver utföras för att systemet ska fungera som 
avsett. Detta bidrar också i sin tur till 
personsäkerheten.  

Exempel på åtgärder är fördröjning innan 
utlösning av släckmedel och 
släckmedelskoncentrationer som normalt inte är 

akut toxiska. 
Brandksyddsföreninegns regelverk sätter en 
lägsta nivå på lämplig utformning. 

 
I SBF 500 finns idag krav på släckmedel för såväl 
kemiska- som intert-gaser. 

I SBF 115 finns krav på utformning av 
koldioxidanläggningar. 

Allmänt råd: 
Utformning av ett sådant system finns beskrivet i 

Brandskyddsföreningens Regelverk SBF 500 och 
SBF 115 
 

Komplettera med Allmänt råd 

s. 24 § 115 T Komplettera med hänvisning till standard för 

utrymningsplaner. Ny uppdaterad standard är 
utskickad på remiss. 

Utrymningsplan bör utföras enligt SS 2875 Hänvisa till standard 

Bilaga 2 T Saknar skylt om återsamlingsplats enligt SS-ISO 
7010 

 Tillför exempel på skylt för 
återsamlingsplats 
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Bilaga 2 T De skyltar som redovisas som exempel bör 
ersättas med skyltar som överensstämmer med 
SS-ISO 7010 

 Byt ut de exempel på skyltar som inte 
överensstämmer med SS-ISO 7010. 

Bilaga 2 
punkt 2.5 

T Ett brandlarm idag kan utföra olika funktioner 
bland annat utrymningssignal.  Därför bör LARM 
VID FARA kompletteras med ordet 

Brandlarm/Utrymningslarm. 

Ändra text till: 
Brandlarm/utrymningslarm 

Ändra text 


