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1 Inledning 
1.1 Regelverk 
Syftet med denna brandskyddsbeskrivning är att redovisa hur brandskyddet ska 
säkerställas för nybyggnad av Östra Sala Backe. Brandskyddet ska utföras i 
enlighet med BBR 18 (BFS 2011:6), med ändringar t.o.m. BBR 22, BFS 2015:3 
och EKS 8 (BFS 2011:10) med ändringar t.o.m. EKS 9 (BFS 2013:10). 

1.2 Omfattning 
Brandskyddsbeskrivningen omfattar nybyggnad av hela byggnaden Östra Sala 
Backe, Uppsala. 

1.3 Dokumentstatus 
Denna brandskyddsbeskrivning har upprättats som bygghandling.  
 
Projektörer inom respektive kategori ansvarar för att kraven i denna 
handling blir inarbetade i deras handlingar.   

1.4 Underlag/ritningar 
Arkitektritningar nedladdade från Dropbox 2016-06-28 och  
Brandritningar Brandgruppen AB 2016-07-01.  

1.5 Intern kvalitetskontroll 
Denna handling omfattas av Brandgruppens interna kvalitetssystem. Detta 
innebär bl.a. att annan sakkunnig brandskydd/brandingenjör har granskat 
dokumentet. Kontrollen innefattar t.ex. att  
- projekterade brandtekniska lösningar uppfyller kraven i gällande regelverk 

enligt punkt 1.1 ovan 
- eventuella beräkningar har utförts med tillförlitliga beräkningsmetoder samt 

att tillförlitlighetsanalyser har utförts i erforderlig omfattning 

1.6 Revideringar 
Denna handling utgör version 02 bygghandling revideringar är markerade med 
streck i marginalen. 

1.7 Översiktlig projektbeskrivning 
Byggnaden består av 6 våningsplan samt källarplan. 
 
Källarplanet klassas ej som våningsplan då medelhöjden mellan mark och 
bjälklagets överkant ej överstiger 1,5 meter.  
 
Plan 11 – 15 inrymmer i huvudsak ett vårdboende i enlighet med 
socialtjänstlagen (SoL), planen inrymmer även personalutrymmen och 
samlingslokaler.  
Plan 10 inrymmer en förskola med 6 st. enheter samt utslussningsbostäder för 
personer som ska träna på att bo ensam. 
Plan 09, Källaren, inrymmer förråd och driftutrymmen. 
 
Plan 09 och bjälklag mellan plan 09 och plan 10 upprättas med platsgjuten 
betong, plan 10 upprättas med stålbärverk och med ytterväggar i paroc. 
Huvudtrapphuset och hisschakt upprättas av prefabbetong, övriga delar på plan 
11-15 upprättas med prefabricerade moduler. 
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2 Allmänna förutsättningar 
2.1 Dimensionering 
2.1.1 Förenklad dimensionering 
Byggnaden dimensioneras i huvudsak med förenklad dimensionering. 

2.1.2 Analytisk dimensionering. 
Byggnaden förses med ett automatiskt släcksystem i form av en heltäckande 
automatisk vattensprinkleranläggning utformad enligt SBF 120:7. Tekniska byten 
med avseende på detta har gjorts enligt Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: Tekniska byten inom loppet av analytisk dimensionering. 

Åtgärd Nyttjas Nyttjas ej 
Förlängt gångavstånd till utrymningsväg  X 
Imkanaler i storkök får utformas på ett enklare sätt  X 
Dörrar i brandcellsgräns får utföras i lägst klass E 30  X 
Mindre ytor för brandgasventilation i källare  X 
Lägre krav på kabelytskiktsklass   X 
Ytterväggar i BR 1-byggnad får utföras med lägre ytskiktskrav X  
Lägre beläget tak kan utföras utan brandteknisk klass  X 
Lägre klass för bärförmåga BSK4 och BSK5 X  

 
Då det i BBR finns grundkrav att vårdboende förses med automatiskt 
släcksystem får endast ett (1) tekniskt byte genomföras inom ramen för förenklad 
dimensionering. Då fler än ett (1) tekniskt byte utförs har detta analytiskt 
verifierats, se vidare ”Analytisk dimensionering – Tekniska byten” upprättad av 
Brandgruppen AB daterad 2016-05-09.  
 
Då byggnaden förses med luftbehandlingsinstallationer som fortsätter att gå vid 
brand, s.k. ’Fläktar i drift’, för att på så sätt upprätthålla brandskyddet i 
brandcellsgräns ska, i enlighet med BBR, verifieras analytiskt, detta har ej gjorts 
vid uppförandet av denna version av bygghandling, utan ska göras efter 
färdigställd detaljprojektering av luftbehandlingsinstallationerna, mer angående 
detta finns i avsnitt 6.3.3. 
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2.2 Dokumentation 
Efter entreprenaden är slutförd ska en brandskyddsdokumentation 
(relationshandling) upprättas. Dokumentationen ska redovisa byggnadens och 
dess komponenters utformning avseende brandskyddet enligt avsnitt 5 i BBR, 
bärförmåga vid brand enligt avdelning C i Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
(2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), 
EKS, med ändringar fram till BFS 2013:10, samt plan för drift- och skötsel enligt 
avsnitt 2:5. 
 
Om brandskyddet har anpassats med hänsyn till räddningstjänstens förmåga 
enligt 5:13 ska detta redovisas. 
 
Dokumentationen ska också beskriva sådana förutsättningar som kan innebära 
begränsningar för hur byggnaden används. Sådana förutsättningar är exempelvis 
vilket antal personer som lokalerna är dimensionerade för och vilken 
brandbelastning som brandskyddet är dimensionerat för. Det som avses i detta 
avsnitt gällande brandbelastning förtydligas i Boverkets allmänna  
råd (2013:11) om brandbelastning, BBRBE. 
 
Regler om systematiskt brandskyddsarbete ges ut av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 

2.3 Betydelse av räddningstjänstens insats 
Utrymning sker genom fönster från delar av byggnaden vilket förutsätter hjälp av 
räddningstjänsten. 
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3 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar 
3.1 Verksamhetsklasser 
Utrymmen i byggnaden delas utifrån avsedd verksamhet in i verksamhetsklasser 
(Vk). 
 
Indelningen beror på  

- vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess 
utrymningsmöjligheter, 

- om personerna till största delen kan utrymma på egen hand, 
- om personerna kan förväntas vara vakna, samt 
- om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan 

få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. 
 
För byggnaden/lokalen gäller följande: 

Plan Vk Beskrivning 
Plan 09 Vk 1 Förråd och driftutrymmen 
Plan 10 Vk 3A 

Vk 5A 
Vk 2A 
Vk 1 

Utslussningsbostäder 
Förskola 
Matsal 
Kök, Soprum 

Plan 11-15 Vk 5B 
Vk 1 

Vårdboende i enlighet med SoL, 
Personalutrymmen 

3.2 Byggnadsklasser 
Byggnaden klassas som Br1. 

3.3 Byggnadsdelar, klasser och definitioner 
3.3.1 Brandbelastning 
Vid dimensionering av brandskyddet förutsätts en brandbelastning på maximalt 
800 MJ/m2 (golvarea). Brandbelastningen är hämtad ur BBRBE 1, Boverkets 
allmänna råd (2013:11) om brandbelastning. 
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4 Möjlighet till utrymning vid brand 
4.1 Allmänt 
Byggnaden ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning 
vid brand. Med tillfredsställande utrymning avses att personer som utrymmer, 
med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög 
temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar 
utrymning till en säker plats. 

4.2 Tillgång till utrymningsväg 
4.2.1 Allmänt 
Om inget annat anges i avsnitt 4.2.2 ska utrymmen där personer vistas mer än 
tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. 
 
En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i 
samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. 
Detta gäller dock inte om någon av utrymningsvägarna endast utgörs av fönster. 
 
Vårdboendet 
Utrymning från vårdboendet på plan 11 -13 kan ske via huvudtrapphuset eller 
något av de 2 utrymningstrapphusen ned till markplan och vidare ut till det fria. 
Utrymning från vårdboendet och vårdboendets samlingslokal (Plaza/Lounge) på 
plan 14 kan ske antingen via huvudtrapphuset ned till markplan, alternativt via 
dörr i fasad till uteplats på taket och vidare till trapphus ned till markplan. 
Utrymning från vårdboendet på plan 15 kan ske via huvudtrapphuset och ned till 
markplan, alternativt via dörr i fasad ut till utvändiga utrymningstrappor som leder 
ned till underliggande uteplats och sedan vidare till utrymningstrapphus som 
leder ned till markplanet. 
 
Vårdboendets personalutrymmen 
Utrymning från personalens pausrum på plan 15 kan ske via huvudtrapphuset 
alternativt via dörr i fasad till en utvändig trappa, vidare ner till uteplats och vidare 
ut till det fria via någon av uteplatsens utrymningsvägar.  
 
Utrymning från personalens kontor och profilrum på plan 13 kan ske via 
huvudtrapphuset alternativt via dörr mellan profilrum och vårdboendet och vidare 
till något av de två utrymningstrapphusen ned till markplanet. 
 
Utrymning från expeditionerna på plan 12 kan ske antingen via huvudtrapphuset 
alternativt via fönster i fasad med hjälp av räddningstjänsten. 
 
Utrymning från personalens omklädningsrum på plan 11 kan ske via 
huvudtrapphuset alternativt via dörr mellan omklädningsrum och vårdboendet 
och vidare till utrymningstrapphuset ned till markplanet.  
 
Kök och matsal 
Utrymning från köket och matsalen på plan 10 (BV) kan ske antingen via 
förskolan och vidare ut via förskolans utrymningsvägar, alternativt direkt ut till det 
fria via dörr i fasad från kökets inlastning. 
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Förskolan 
Utrymning från förskolan kan ske via någon av dess entréer alternativt via dörr i 
fasad direkt till det fria från vardera hemvist. 
 
Utslussningsbostäder 
Utrymning från utslussningsbostäderna på plan 10 (BV) kan antingen ske via 
gemensam korridor och vidare ut till det fria alternativt via fönster från vardera 
lägenhet, för förutsättningar för utrymning genom fönster, se kapitel 4.2.3. 
 
Källaren 
Utrymning från källaren kan ske antingen via huvudtrapphuset alternativt via 
separat utrymningsväg direkt ut till det fria.  

4.2.2 En enda utrymningsväg 
Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från soprummet då 
detta utrymme endast är till för tillfällig vistelse och gångavståndet ej överstiger 
30 meter. 

4.2.3 Utrymning genom fönster 
Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på ett betryggande 
sätt. 
 
Fönster avsedda för utrymning ska vara sidohängda eller vridbara kring en 
vertikal axel och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönster som är 
vridbara kring en horisontell axel kan användas om de öppnas utåt och stannar i 
öppet läge. Fönster ska ha en fri öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 
0,6 meters höjd. För fönster som är vridbara kring en horisontell axel ska det fria 
måttet beräknas under fönsterbågens lägst belägna del. Summan av bredd och 
höjd ska vara minst 1,5 meter. 
 
Öppningens underkant ska vara max 1,2 meter över golvet, överskrids 1,2 meter 
ska en plattform eller liknande monteras på insidan. 

4.2.3.1 Utrymning utan hjälp av räddningstjänsten 
I utrymmen i verksamhetsklass 3 enligt ovan kan en av utrymningsvägarna 
ersättas av tillgång till fönster förutsatt att avståndet mellan fönstrets underkant 
ned till marken är maximalt 2 meter.  

4.2.3.2 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten 
Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av 
utrymningsvägarna för utrymmen i verksamhetsklasserna 1, förutsatt att högst 15 
personer utrymmer denna väg från brandcellen. Detta förutsätter att 
räddningstjänsten har maximalt 10 minuters insatstid och förmåga. Detta 
utrymningssätt ska ej heller nyttjas från utrymmen där personal som ska 
assistera vid en utrymning kan uppehålla sig, t.ex. personalrummet och 
omklädningsrummet, då de kan bli instängda vid en brand och måste vänta på att 
räddningstjänsten anländer till platsen. Detta medför i sin tur att utrymningen från 
vårdboendet fördröjs då personalen som ska assistera väntar på assistans från 
räddningstjänsten. 
 
Brandceller i verksamhetsklass 1 som ska utrymmas med räddningstjänstens 
hjälp genom fönster ska inte vara större än 200 m2. 
 
Uppställningsplats för räddningstjänstens utrustning ska finnas. 
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Utrymning genom fönster med hjälp av räddningstjänsten kan endast användas i 
byggnader där öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivå för 
utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegfordon eller 11 meter för 
utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara utskjutsstegar. För regler om 
uppställningsplats se vidare kapitel 8.2.1. 

4.3 Utformning och framkomlighet 
4.3.1 Gångavstånd till utrymningsväg 
Gångavståndet till närmsta utrymningsväg eller till annan brandcell ska inte 
överskrida 30 meter från förskolan i Vk 5A, och 45 meter från övriga utrymmen.  
 
Avståndet till en utrymningsväg mäts för det mest ogynnsamma fallet. En 
gångväg anses vara sammanfallande så länge den inte måste förgrenas för att 
leda till olika utrymningsvägar. 
 
Där gångvägen till två av varandra oberoende utrymningsvägar delvis 
sammanfaller eller kan sammanfalla i personalutrymmena och 
utslussningsbostäderna, räknas den gemensamma delen 1,5 gånger den verkliga 
längden.  
 
Där gångvägen till två av varandra oberoende utrymningsvägar delvis 
sammanfaller eller kan sammanfalla för övriga verksamheter, räknas den 
gemensamma delen 2,0 gånger den verkliga längden.  
 
Där trappor ingår i gångvägen till en utrymningsväg, beräknas trappan motsvara 
ett horisontellt gångavstånd som är fyra gånger nivåskillnaden.  
 
Om utrymning sker via fönster ska det tillåtna gångavståndet till fönster minskas 
till en tredjedel. 
 
Enligt gällande ritningsunderlag överstiger gångavstånden ej maximalt tillåtna 30 
meter från förskolan och 45 meter från övriga utrymmen. Observera att 
eventuella ändringar kan påverka detta och bör stämmas av med brandkonsult. 

4.3.2 Gångavstånd inom utrymningsväg 
Gångavstånd inom en utrymningsväg till 

1. Närmsta trappa som leder till annat plan alternativt 
2. Utgång som leder till säker plats 

Får inte överskrida 30 meter. I utrymningsväg där utrymningsmöjlighet endast 
finns i en riktning får gångavståndet inte överstiga 10 meter, och 30 meter om 
man enbart kan gå i en riktning. 

4.3.3 Dimensionerande personantal 
Personantalet är generellt ej dimensionerande i byggnaden då vardera lägenhet 
endast är tänkt för 1 boende. Maximalt personantal i plazan är maximalt 150 
personer. I förskolan förväntas det vistas ca 12 elever samt ca 4 lärare per 
hemvist, dvs. ca 100 personer. 
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4.3.4 Utformning av utrymningsvägar 
Utrymningsvägar ska ha en fri bredd på minst 0,90 meter. Ledstänger och 
liknande får inkräkta med högst 0,10 meter per sida i utrymningsvägen. 
 
Dörröppningar ska ha en fri bredd på minst 0,80 meter i detta mått får inte 
dörrbladet inkräkta. 
 
Utrymningsvägar och dörröppningar ska enligt BBR 22 avsnitt 8:34 ha en fri höjd 
på minst 2 meter. 

 
Figur 1: Utformning av utrymningsväg. 

Utrymningsvägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara lätt tillgängliga. Inget 
brännbart material eller föremål som kan hindra eller försvåra utrymning får 
ställas i utrymningsvägar. Vintertid omfattar detta även undanröjning av snö och 
is som blockerar utrymningsvägar, särskild beaktning ska tas till väg till 
utrymningsväg via uterummen på plan 14. 
 
Trappor med gallerdurk ska inte användas för fler än tre plan. Löper trapporna 
över fler än tre plan ska dessa utföras täckta. 
 
Regler om utformning av kommunikationsutrymmen och ramper finns i BBR 22 
avsnitt 3:142. 

4.3.5 Dörrar 
Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i 
utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar. Inåtgående dörrar får 
endast användas från boenderum i vk 3A och Vk 5B samt personalutrymmen för 
maximalt 30 personer där köbildning inte kan förväntas uppstå framför dörren. 
Andra varianter på dörrar får användas om de kan ge en motsvarande säkerhet 
som slagdörrar. 
 
Dörrar ska placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra 
personer. 
 
Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. 
 
Dörrar ska kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid 
behov ska det tydligt framgå hur dörren kan öppnas. 
 
Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma. 



Brandgruppen AB Datum: 2016-07-15 
Bygghandling Uppdrag: 2020369 
Östra Sala Backe  Version: 02 
Kund: Donatus AB   Sida 13 (39) 

 
4.3.5.1 Öppningsfunktion 
Dörrar ska kunna öppnas genom tryck utåt eller genom att dörrtrycke trycks 
nedåt. 
 
Exempel på beslagning kan vara öppningsbeslag utformade enligt SS-EN 179 
eller panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125. 
 
Tabell 2: Beslagning av dörrar. 

Typ av utrymme Typ av beslagning 
Personalutrymmen (max 50 
personer) och Lägenhet 

Vred** 

Personalutrymmen (max 10 
personer) 

Nyckel* 

Vårdboendets gemensamma 
delar 

SS-EN 179 

Förskola (Max 50 personer) Vred** 
Förskolans gemensamma delar SS-EN 179 

* Förutsätter att alla har tillgång till nyckel. 
** Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska undvikas då 
dessa är svåra att användas. Vred får ej förses med kåpa.  
 
Öppningsbeslag ska placeras med centrum mellan 0,8 till 1,2 meter över golv. 

4.3.5.2 Öppningskraft 
För trycken ska den vertikala kraften understiga 70 N (t.ex. trycken utformade 
enligt SS-EN 179). Kraften för att trycka upp dörren ska understiga 150 N. För 
tryckplattor ska öppningskraften understiga 150 N (t.ex. tryckplattor utformade 
enligt SS-EN 179). För större öppningsanordningar, t.ex. hela dörrblad eller 
panikutrymningsbeslag, kan en högre öppningskraft accepteras, dock högst 220 
N för öppningsfunktionen och högst 150 N för fortsatt öppning av dörren (t.ex. 
panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125). 

4.3.5.3 Återinrymning 
Inom förskolan och äldreboendet ska dörrar i och till utrymningsvägar som nås 
genom en passage till en utrymningsväg i annan lokal eller dörrar inom 
utrymningsväg vara försedda med anordningar som gör det möjligt för personer 
att återvända efter passage. 
 
Dörrar som leder ut till säker plats i det fria ska också vara försedda med en 
sådan anordning. 

4.3.5.4 Elektrisk öppning 
Låsta dörrar som endast öppnas från signal från ett automatiskt brandlarm får ej 
förekomma eftersom utrymning kan bli nödvändig av annan anledning än brand. 
 
I avdelningar för dementa kan vissa försvårande åtgärder accepteras, dörr kan 
förses med elslutbleck som öppnas med öppningsknapp (eller knappsats/kod) 
som placeras bredvid dörrens ordinarie trycke och vara så stor att den 
omedelbart uppmärksammas som öppningsknapp. Öppningsknappen ska vara 
placerad med sitt centrum mellan 0,8 till 1,2 meter över golvet. Öppningsknappen 
ska vara tydligt utmärkt med en skylt, som är minst 0,1 m * 0,15 m, och belyst när 
personer väntas använda dörren, dvs. även vid utrymning. Skylten ska vara 
försedd med lämplig figur, t.ex. stiliserad nyckel, samt texten ”Nödöppning” eller 
liknande. Dörren ska även kunna öppnas vid strömavbrott. 
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Figur 2: Exempel stiliserad skylt 

Används knappsats/kod istället för öppningsknapp ska skylten även kompletteras 
med koden som ska vara placerad i direkt anslutning till dörrens knappsats. 
Dörren ska utföras så att låset öppnas vid strömbortfall och aktiverat brandlarm. 
Observera att dörrens tillhållning ej får sättas ur spel vid strömbortfall eller 
brandlarm. 
 
Eventuella skjutdörrar ska inte enbart kunna öppnas med elektrisk tryckknapp, 
utformningen av öppningsanordningar för skjutdörrar ska stämmas av med 
brandkonsult. 
 
I lokaler där dörrar avsedda för utrymning hålls låsta under vissa tider (t.ex. 
nattlåsning) ska vara förreglade över något för verksamheten väsentlig funktion. 
Detta förhindrar att funktionen kan startas innan alla utrymningsvägar är 
upplåsta. Strömavbrott eller annat fel får ej sätta denna kontroll ur funktion. 
Väsentlig funktion kan t.ex. vara att allmänbelysningen inte går att tända innan 
dörrarna är upplåsta. Ett annat alternativ kan vara att koppla skalskyddslarmet att 
häva förreglingen till dörrar vid avlarmning. Om förregling inte hävs vid 
avlarmning ska tydlig felsignal avges, t.ex. att inbrottslarmet återaktiveras. 

4.3.6 Utrymningsplats 
Då lokalerna ej utförs publika behöver ej dessa förses med utrymningsplatser.  

4.3.7 Hiss 
Hissar utformas ej för utrymning. 
Regler om hissar och andra lyftanordningar finns i BBR avsnitt 3:144 och i 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar, H. 

4.4 Brandtekniska installationer för utrymning 
4.4.1 Vägledande markeringar 
Genomlysta eller belysta vägledande markeringar ska monteras i och i väg till 
utrymningsväg, i svårorienterade utrymmen, i riktningsförändringar, förgreningar 
eller liknande, ett exempel kan vara i trappor som fortsätter förbi det plan där 
utrymning sker till det fria, för placeringsförslag se bifogade brandskisser.  
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För att skyltar lätt ska kunna uppmärksammas ska dessa utgöras av gröna skivor 
med tydliga vita symboler som är belysta eller genomlysta.  
Skyltar ska vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt 
strömavbrott. Skyltar ska monteras i en armatur tillsammans med 
belysningskällan. 
 
Vägledande markeringar ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden 
som inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska markeringarna 
ge avsedd belysning under minst 60 minuter. Strömförsörjning till vägledande 
markeringar säkras med individuell batteribackup eller central UPS-enhet. 
Strömförsörjning från UPS sker via brandklassad kabel i klass EI 30. 
 
Skyltar ska ha sådan storlek och luminans att de syns tydligt från aktuell plats 
och under aktuella belysningsförhållanden och ha vägledande markeringar 
utformade enligt Arbetsmiljöverkets regler om skyltar. Skyltens höjd (gröna fältets 
höjd) beräknas med följande formel: 
 

 

𝑃 =
𝑑
𝑥

 
 

Skylttyp x 
Genomlysande 200 
Belyst 100 

 

Figur 3: Skylthöjd och läsavstånd. 

Det förutsätts då att skyltens bredd är större än höjden. Minsta skylthöjd ska vara 
0,10 meter, vilket för en genomlyst skylt ger ett betraktningsavstånd på 20 meter. 
En belyst skylt ger ett betraktningsavstånd på 10 meter. Efterlysande skyltar 
accepteras generellt inte. 
 
Skyltar ska ha en luminans om 80 cd/m2 på den sämst lysande delen av de vita 
ytorna, motsvarar ungefär minst 11 cd/m2 på den sämst lysande delen av den 
gröna ytan. Detta gäller för belysningsstyrka mellan 500 – 1500 lux. Högre 
luminans kan behövas för lokaler med dagsljusinsläpp. 
 
Ett riktvärde kan vara att kontrasten mellan omgivningens och skyltens 
genomsnittliga luminans kan ligga kring 1:20 för väl upplysta lokaler. 
 
Markeringarna ska utformas enligt AFS 2008:13 och i övrigt följa 
rekommendationerna i SS-EN 1838. 

4.4.2 Allmänbelysning 
I trapphus och korridorer ska två efter varandra följande ljuspunkter inte slockna 
till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till 
olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare. 
Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen. 

4.4.3 Nödbelysning 
Nödbelysning ska finnas i gemensamhetsutrymmen i vårdboendet, i trappor 
(även utvändiga trappor), i gångväg utomhus till de utvändiga 
utrymningstrapphusen på plan 14 samt direkt utanför dörrar i fasad som används 
för utrymning. 
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Nödbelysningen ska fungera även under strömavbrott.  
Belysningen ska inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens 
centrumlinje. I trappor ska belysningsstyrkan vara minst 5 lux för att minska 
risken för skador. Nödbelysningen ska nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 
sekunder och den krävda belysningsstyrkan inom 60 sekunder.  
Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 
minuter. Elkablarna till nödbelysningen ska förläggas avskilda i brandteknisk 
klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet. Nödbelysningen ska inte slockna 
i andra delar av byggnaden än den brandcell där det brinner. Nödbelysningen 
ska utformas enligt rekommendationer för belysning av utrymningsvägar i SS-EN 
1838.  

4.4.4 Larmsystem 
I enlighet med BBR ska vårdboendet förses med ett utrymningslarm som 
aktiveras av ett automatiskt brandlarm. 

4.4.4.1 Automatiskt brandlarm 
Brandförsvarstablå placeras i huvudtrapphusets entréhall. 
 
Heltäckande automatiskt brandlarm enligt SBF 110:7 version 2 med 
rökdetektorer (i huvudsak optiska detektorer) ska installeras inom plan 11-15 (1 
tr-5tr), valet av detektorer ska anpassas för utrymmets funktions. Tillförlitligheten 
och förmågan hos det automatiskt brandlarm kan verifieras enligt avsnitt 6 i 
Brandskyddsföreningens skrift Regler för brandlarmanläggning 2013, SBF 110:7. 
Komponenter i det automatiska brandlarmet ska verifieras i enlighet med 
standardserien SS-EN 54 med egenskaper anpassade efter avsedd användning. 
Komponenter i brandlarm enligt SS-EN 54-21 ska utformas som typ 1. 
 
Brandgruppen rekommenderar att brandlarmet vidarekopplas till larmcentral, 
denna överföring kan synkroniseras med sprinkleranläggningen. 
 
Aktivering 
Brandlarmet aktiveras av rökdetektorer och larmtryckknappar. 
  
Larmtryckknappar placeras i anslutning till dörrar för utrymning (dörrar mot 
trapphus och ytterdörrar) samt i anslutning till brandförsvarstablån. 
 
Se även utförandespecifikation Brandlarm (separat bilaga), observera att 
utförandespecifikationen ska uppdateras under detaljprojekteringen. 
 
Larmlagring 
Om brandlarmet vidarekopplas till räddningstjänst kan detta förses med 
larmlagring. Rekommenderad kvitteringstid är 60 sekunder och undersökningstid 
på 240 sekunder, detta förutsätter att lokalerna är bemannade med personal 
dygnet runt. 
 
Sker inte första kvittens inom 60 sekunder och andra kvittens inom 240 sekunder 
vidarekopplas larmet till räddningstjänst. Om två detektorer indikerar rök eller om 
larmtryckknapp används vidarekopplas larmet direkt. 
 
För att personalen ska kunna utläsa vart brandlarmet har aktiverats ska 
informationstablåer installeras i rapportrum inom vardera avdelning. 
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Avsteg 
- Toaletter/RWC accepteras utföras utan detektering då de ska förses med 

sprinkler och om det sitter detektorer i anslutning utanför toaletten. 
- Brandtekniskt avskilda elschakt kan utföras utan detektering. 

4.4.4.2 Utrymningslarm 
Utrymningslarm ska installeras inom plan 11 – 15 som aktiveras via det 
automatiska brandlarmet. 
 
Utrymningslarmet ska utföras i enlighet med enligt ”SBF Utrymningslarm 2003” 
inklusive supplementblad daterad 2011-07-18. 
 
Komponenterna i utrymningslarmet ska utföras enligt SS-EN 54 serien, larmdon 
kan även enligt SS 031711. 
 
En utförandespecifikation enligt SBF 2003 Utrymningslarm ska upprättas i 
samråd mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och brandkonsult. 
 
Aktivering 
Utrymningslarmet aktiveras vid signal från automatiskt brandlarm/larmknapp 
samt av den automatiska vattensprinkleranläggningen. 
 
Larmtryckknappar placeras i anslutning till dörrar för utrymning (dörrar mot 
trapphus och ytterdörrar) och personalutrymmen.  
 
Larmtryckknappar förses med skyddslock och ska ej placeras högre än 1,6 meter 
ovan marken. 
 
Signaltyp och hörbarhet 
Utrymningslarmet ska ge signal som är 10 dB högre än normal ljudnivå i samtliga 
lokaler det ska betjäna. Ljudstyrka i verksamhetsklass 5 ska vara som lägst 75 
dB(A) på huvudkudde. Övriga delar ska ha lägst 65 dB(A) där personer vistas 
mer än tillfälligt.  
 
Utrymningslarmet kompletteras med blixtljus i de boenderum där det befinner sig 
personer med hörselnedsättning, i dessa boenderum bör även brandlarmet gå att 
komplettera med t.ex. vibrationslarm. 
 
Utrymningsselektering och selektering 
Utrymningslarmet ska aktiveras automatiskt av brandlarmet, och ska selekteras 
våningsvis. 
 
Utrymningslarmet selekteras enligt följande principer: 
• Utrymningslarmet i boendedelar ska anordnas i form av akustiska larmdon 

samt signal till personal. Vid aktivering av brandlarmet ska utrymningslarmet 
aktiveras i berörd brandcell och optiska larmdon ska aktiveras i 
gemensamma ytor och personaldelar. Informationstablåer i personalutrymme 
ska ge indikation var brandlarmet aktiverats. 

• Sprinklerlarmet behöver inte automatiskt aktivera utrymningslarmet men bör 
gå till personalens telefoner eller motsvarande. 

• Utrymningslarm bör anpassas så att larmet inte oroar eller skrämmer de 
boende. 
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• Följande generella utformning avseende signaltyp och aktivering ska gälla:  

o Allmänna utrymmen: Optiskt blixtljus  
o Boenderum: Akustiskt (enbart larm i den lägenhet där detektion skett)  
o Personalutrymmen: Akustiskt och informationstablå 

 
Avsteg 
- Text för brandlarm/utrymningslarm kan bytas mot ”Brandlarm” i röd text mot 

vit bakgrund på sockelsirener. 
- Blixtljus behöver inte växla mellan vitt och rött, utan endast rött. 

4.4.4.3 Brandvarnare 
Batteridrivna rökdetektorer (brandvarnare) monteras i samtliga lägenheter i 
utslussningsbostäderna och i förskolan på plan 10. 
 
Signalen ska kunna uppfattas i de utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. 
 
Brandvarnare ska, i förskolan, placeras så att dessa täcker hela verksamheten, 
vardera brandvarnare förväntas ha en täckningsyta på ca 60 m2, hänsyn ska tas 
till rumsindelningen. Brandgruppen AB rekommenderar att dessa utgörs av 
kommunicerande brandvarnare (ljuder en ljuder alla) 

4.4.4.4 Styrfunktioner 
För styrfunktioner se kapitel 10. 
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5 Skydd mot uppkomst av brand 
5.1 Allmänt 
Byggnader och fasta installationer ska utformas med tillfredställande skydd mot 
uppkomst av brand. Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och 
fast inredning av brännbart material får inte bli så hög att materialet kan antända. 
 
Byggnadsdelar och fasta installationer ska utformas så att de egenskaper som är 
nödvändiga inte förbrukas eller försämras med hänsyn till den temperatur de kan 
utsättas för. Exempel på sådana egenskaper kan vara den avskiljande förmågan 
eller skydd mot antändning.  
 
Kravet för yttemperatur på byggnadsdelar och fast inredning av brännbart 
material kan anses vara uppfyllt om temperaturen inte överstiger 85 ˚C. Andra 
temperaturer kan användas om materialets egenskaper är väl kända och 
dokumenterade. 
 
Delar som vid inbyggnad kan nå högre temperaturer än 85 ˚C ska vara av 
material av lägst A2-s1,d0. 
 
Fasta elinstallationer regleras av elsäkerhetsverket. 

5.2 Matlagningsanordningar 
Spisar och andra matlagningsanordningar ska placeras så att betryggande skydd 
mot uppkomst av brand uppnås. 
 
Betryggande skydd mot uppkomst av brand kan erhållas genom ett vertikalt  
skyddsavstånd från ovansidan av en elektrisk spis till brännbart material  
eller spisfläkt som är minst 0,5 meter. 

6 Skydd mot utveckling och spridning av brand och 
brandgas inom byggnader 

6.1 Allmänt 
Utförandet av brandtekniska installationer och system ska dokumenteras av 
respektive entreprenör. Intyg på utförandet ska kunna uppvisas vid 
utförandekontroll 
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6.2 Material, ytskikt och beklädnad  
6.2.1 Invändiga väggar, tak, golv och fast inredning 
Utförande av väggar, tak, golv och fast inredning ska ske enligt Tabell 3 nedan. 
Fast inredning omfattas av samma krav på ytskikt som det är monterat på. 
 
Tabell 3: Ytskikt för invändiga väggar, tak, golv och fast inredning. 

Tak Ytskikt Underlag 
Generellt B-s1,d0  A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 
Väggar Ytskikt Underlag 
Generellt C-s2,d0  Inga generella krav 

Utrymningsvägar B-s1,d0  A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 

Avskilda pannrum/driftrum B-s1,d0  A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 

Storkök C-s2,d0  A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 

Verksamhetsklass 5A C-s2,d0  A2-s1,d0 eller K210/B-s1,d0 
Golv Ytskikt Underlag 
Utrymningsvägar Cfl-s1 Inga generella krav 

Avskilda pannrum/driftrum A1fl Inga generella krav 
 
För mindre byggnadsdelar kan ytskikt utformas i lägre brandteknisk klass dock 
lägst brandteknisk klass D-s2,d0. Med mindre byggnadsdelar avses sådana 
byggnadsdelar vars sammanlagda omslutningsarea understiger 20 % av 
anslutande tak eller vägg. Exempel på sådana mindre byggnadsdelar kan vara 
dörrblad, dörr- och fönsterkarmar, tak- och golvlister, och balkar. Detta gäller 
dock inte för rörisolering. 
 
Detsamma gäller för rum i de fall ytskiktet inte påverkar utrymningssäkerheten i 
byggnaden, detta gäller även för rörisolering i sådana rum. Det kan vara mindre 
rum om högst 15 m2, t.ex. hygienrum eller bastu. 
 
Hisskorg ska utformas med ytskikt i samma brandtekniska klass som gäller för 
utrymningsvägar då denna är förlagd i samma brandcell som trapphuset. 

6.2.2 Rörisolering   
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer 
än 20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla klass  
A2-s1,d0 eller ytskiktskravet som gäller för angränsande ytor på väggar, tak och 
golv. 
 
Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är 
mindre än 20 % av angränsande vägg- eller takyta ska rörisoleringen uppfylla 
lägst följande klasser: 
- BL-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0 
- CL-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 
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6.2.3 Luftbehandlingsinstallationer 
Material i luftbehandlingsinstallationer ska utföras i enlighet med Tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4: Ytskikt för luftbehandlingsinstallationer. 

Systemdel Ytskiktsklass 
Generellt A2-s1,d0 
Mindre detaljer såsom filtermaterial, 
packningar, fläktremmar och 
elinstallationer. 

Inget krav (klass F) 

Kanaler (förutom imkanaler). Motsvarande ytskiktskrav som gäller för 
anslutande vägg- eller takyta.  
Undantaget gäller både in- och utsida av 
kanalen. 

Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det 
rum som ytterväggen gränsar till. 

Inget krav (klass F) 

Luftdon, utom spiskåpor i storkök. Klass E 
Uteluftsdon och överluftsdon i bostäder. Inget krav (klass F) 

6.2.4 Kabel 
Kablar och upphängningsanordningar ska utformas och installeras så att de inte 
bidrar till en snabb brandspridning eller producerar stora mängder värme och 
brandgaser. 
 
Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar.  
 
Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass 
fram till den närmsta inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en 
elcentral, ett ställverk eller motsvarande. Inkopplingen ska om möjligt ske i den 
brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns längd till 
inkopplingspunkten ska inte överstiga 5 meter. 
 
Kablar ska utföras med de brandskyddskrav som följer av SS 4364000. 
 
Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan 
utformas enligt SS-EN 61534 serien. Upphängningsanordningar i 
utrymningsvägar ska utföras av material i klass A2-s1,d0. 
  



Brandgruppen AB Datum: 2016-07-15 
Bygghandling Uppdrag: 2020369 
Östra Sala Backe  Version: 02 
Kund: Donatus AB   Sida 22 (39) 

 

6.3 Brandcellsindelning 
Byggnaden ska generellt delas in i brandceller i brandteknisk klass EI 60 enligt 
nedan: 
 
Tabell 5: Brandcellsindelning 

Utrymme Avskiljande 
konstruktion 

Kommentar 

Boenderum EI 60  
Trapphus och 
utrymningsväg 

EI 60 För att säkerställa att brandgasspridning ej sker till trapphus 
och utrymningsväg avskiljs utrymmena med 
brand/brandgasspjäll i lägst brandteknisk klass EI 60 
verifierade enligt SS-EN 15650.   

Kök och matsal 
(Plan 10) 

EI 60  

Förskola EI 60  
Personalutrymmen EI 60  
Tvättrum EI 60  
Förråd EI 60  
Soprum EI 60  
Elrum EI 60 Om en brand uppstår inom elrummet kommer kraften till fläktar 

att brytas. Om ventilationssystemet, som ska vara i drift i 
händelse av brand, även betjänar elrum ska utrymmet utgöra 
egen brandcell. Rummet ska förses med separat ventilation 
alternativt avskiljs rummets ventilation med 
brand/brandgasspjäll i lägst klass EI 60 verifierade enligt SS-
EN 15650. 

Undercentral EI 60 I byggnader med mekanisk frånluft är en i dag vanlig lösning att 
förregla frånluftsfläkt vid stoppad cirkulationspump i 
värmesystemet till radiatorerna, detta för att förhindra nedkylning 
och eventuell frysning. En brand i undercentralen kan därför 
innebära att cirkulationspumpen stoppar vilket ger som 
konsekvens att även frånluftsfläkten stannar. Rummet ska i så 
fall förses med separat ventilation alternativt avskiljs 
rummets ventilation med brand/brandgasspjäll lägst klass i 
EI 60 verifierade enligt SS-EN 15650.  

Fläktrum EI 60 Om en brand uppstår inom fläktrummet kommer kraften till fläktar 
att brytas. Om ventilationssystemet, som ska vara i drift i 
händelse av brand, även betjänar fläktrummet ska utrymmet 
utgöra egen brandcell. Rummet ska förses med separat 
ventilation alternativt avskiljs rummets ventilation med 
brand/brandgasspjäll i lägst klass EI 60 verifierade enligt SS-
EN 15650. 

Sprinklercentral EI 60  
Fettavskiljare EI 60  
Telerum EI 60  

 
Förskolan ska delas av i brandteknisk klass E 30 så att endast två hemvister 
ligger inom samma brandcell. 

 
Korridorer och gemensamhetsutrymmen inom vårdboendet ska delas av i 
brandteknisk klass E 15 i sådan omfattning att maximalt 8 boenderum vetter mot 
samma brandcell, detta för att dörrar till boenderummen ska kunna utföras utan 
krav på dörrstängare. 
För detaljer kring brandcellsindelningen, se bifogade brandskisser. 
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Vid uppförandet ska det tagas särskild beaktning för monteringen av modulerna 
så att den avskiljande förmågan upprätthålls. Monteringen ska utföras på sådant 
sätt så att en eventuell brandspridning ej ska kunna ske mellan modulerna till 
andra brandceller. 

6.3.1 Schakt 
Schakt ska utföras i obrännbara material i A2-s1,d0 och utan brandbelastning. 

6.3.1.1 Installationsschakt 
Schakt för installationer (förutom för luftbehandlingsinstallationer) utförs som 
öppna schakt där schakttopp och schaktbotten tätas i brandteknisk klass EI 60 
med väggar i brandteknisk klass EI 30.  

6.3.1.2 Schakt för luftbehandlingsinstallationer 
Schakt för luftbehandlingsinstallationer utförs öppna, schakttopp, schaktbotten 
och schaktväggar utförs i brandteknisk klass EI 60.  
 
Inom schakt ska luftbehandlingsinstallationerna skiljas av i lägst brandteknisk 
klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning så som rör, 
isolering, reglar och kablage. 

6.3.1.3 Blandschakt 
För blandschakt där både luftbehandlingsinstallationer och andra installationer 
dras inom samma schakt ska luftbehandlingsinstallationerna skiljas av i lägst 
brandteknisk klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning så 
som rör, isolering, reglar och kablage. I övrigt ska schaktet utformas som för 
luftbehandlingsinstallationer. 
 

 

6.3.2 Genomföringar och installationer 
Genomföringar och öppningar i brandcellsskiljande byggnadsdel ska tätas med 
typgodkänt brandtätningssystem och i enlighet med typgodkännandet tillhörande 
handlingar till samma brandtekniska klass som den genombrutna 
byggnadsdelen. Genomföringar ska tätas så att även spridning av kalla 
brandgaser förhindras.  
 
Detta ska speciellt beaktas vid utförandet av genomföringar av tomrör som 
installeras för framtida behov av kabeldragning och genomföringar av knippen av 
skyddsrör där brandcellskravet är enda anledningen att täta. 
 
Genomföringar i brandcellsgräns med ett eller flera VP-rör ska tätas med 
typgodkänd metod (svällande brandmassa eller dylikt). Genomföringar med 
tomma VP-rör ska rören även tätas i ena änden.  
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Brandgruppen AB rekommenderar att brandtätningsföretag anlitas. 
 
Installationer i brandcellsskiljande byggnadsdel som innebär att den brandcells-
skiljande förmågan försämras ska kompletteras så att erforderlig brandklass 
upprätthålls. För att upprätthålla den brandavgränsande förmågan vid eldosor 
kan t.ex. botten av eldosorna förses med brandtätningsskiva som sväller. 
Alternativt kan isolering mellan reglar utföras med stenull som hålls fast med 
kortlingar. 

6.3.3 Luftbehandlingsinstallationer   
Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hängas upp så att 
skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. 
 
Risken för brandspridning på grund av värmeöverföring genom luftbehandlings-
installationerna till brännbara material i andra brandceller ska beaktas. 
Installationerna ska utformas så att alla delar som krävs för att upprätthålla 
skyddet klarar den temperaturökning som de kan förväntas utsättas för. 
 
Installationerna ska utformas med motstånd mot brand som uppstår i endera sida 
av brandcellsgräns.  

6.3.3.1 Skyddsnivå 
Beroende typ av lokal och verksamhetstyp utförs kravet på brandgasspridning 
enligt skyddsnivå 1 eller skyddsnivå 2.  
 
Utrymmen som innehåller utrymningsvägar eller sovande personer Vårdboendet, 
utslussningsbostäderna, utrymningskorridorer och trapphus) utförs enligt 
skyddsnivå 1.  
 
Skyddsnivå 1 tillämpas också inom personalutrymning där den alternativa 
utrymningsvägen utgörs av fönsterutrymning med räddningstjänstens 
stegutrustning.  
 
Övriga utrymmen skyddas enligt skyddsnivå 2.  

6.3.3.2 Skydd mot brandgasspridning 
Skyddet mot brandgasspridning mellan brandceller utförs med fläktar i drift. Detta 
genom att Till- och frånluftssystemet är i drift i brand. Tilluftskanal till respektive 
brandcell förses med backströmningsskydd för att förhindra att brandgaser sprids 
via tilluften. 
 
Brandgasspjäll erfordras på till- och frånluften enligt utrymmen enligt Tabell 5 
samt kan tillkomma för större brandceller. 

6.3.3.3 Skydd mot brandspridning 
Brandspridning mellan brandceller ska förhindras. Brandspridning förhindras 
genom att kanaler brandisoleras vid brandcellsgenombrott i samma 
brandtekniska klass som genombruten byggnadsdel. 
 
Då byggnaden är försett med automatisk vattensprinkleranläggning finns en 
möjlighet att gå ner i brandteknisk klass ev. ta bort isolering av delar av 
luftbehandlingsinstallationerna, i vilken omfattning isoleringen kan tas bort tas 
fram vid den analytiska verifieringen av luftbehandlingsinstallationerna. 
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6.3.3.4 Upphängningsanordningar 
Upphängningsanordningar utförs generellt med R-krav som motsvarar samma 
krav som genombrutna brandcellers brandmotstånd, t.ex. EI 60 vägg ger krav på 
R 60 upphängning. 

6.3.3.5 Fläktar i drift 
’Fläktar i drift’-lösningen ska verifieras av brandkonsult för att försäkra att 
brandgasspridning ej sker mellan brandcellerna via 
luftbehandlingsinstallationerna. Verifieringen kan genomföras då underlag från 
ventilationsprojektören avseende tryck och flöde vid normaldrift för injusterat 
system samt kanaldimensioner och systemuppbyggnad i form av flödesschema, 
planritningar och driftkort finns tillgängligt. 
 
Verifiering har ej utförts i denna version av bygghandling och ska utföras 
efter att luftbehandlingsinstallationerna har detaljprojekterats! 
 
Fläkt 
Beroende på utformning av ventilationssystemet och antalet anslutna brandceller 
till samma system kan det krävas att fläkt utformas med temperaturtålighet, 
denna temperatur fås fram vid den analytiska verifieringen efter att 
ventilationssystemet är detaljprojekterat. 
 
Frånluftsfläkten ska vara i drift vid brand, därför ska denna förses med 
förbigångsspjäll förbi filter, värmeväxlare och andra komponenter som kan sättas 
igen av sot vid brand. 
 
Fläkt får inte förses med temperaturstyrning (typ termokontakt, annat 
överhettningsskydd eller frysvakt) som innebär att den kan stängas av vid t.ex. 
förhöjd temperatur eller andra styrfunktioner som i något läge kan stoppa fläkten, 
t.ex. om en styrkabel brinner av. Detta kan t.ex. lösas genom att 
temperaturstyrning osv. förreglas bort vid aktiverad brandfunktion. 
 
Vid felfungerande tryckstyrningsutrustning ska fläkten varva upp till maximalt 
flöde. 
 
Styrfunktion som ska starta eller varva upp fläktar vid brand utformas felsäkert, 
dvs. så att fläkten startas automatiskt vid fel eller avbrott på signalsystemet. 
 
Kablar för kraftförsörjning av fläkt förläggs brandsäkert brandteknisk klass EI 60 
eller utförs med brandklassad kabel motsvarande EI 60, från och med att kabel 
lämnar elrum till och med apparatskåp på vägg i fläktrum. 
 
Avsäkring och jordfelsbrytare får inte installeras så att fläktens funktion kan falla 
bort. 
 
Provning av branddrift ska kunna ske med strömbrytare som kan ställas i läge 
på/av/auto. Brytaren ska vara nyckelbrytare och placeras väl markerad i fläktrum. 
 
Elcentral som försörjer fläkt ska ej ingå i ventilationssystemets fläktar i 
driftlösning. Kanal förses med brandskyddsspjäll. 
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6.3.3.6 Detektering 
Då alla utrymmen som betjänas av luftbehandlingssystemet inte försetts med 
automatiskt brandlarm ska luftbehandlingsinstallationerna förses med detektorer. 
Detektorer ska placeras så att utspädningen vid detektor understiger 1:10. Vid en 
större utblandning riskerar utblandningen vara för stor så att ’fläktar i drift’-
funktionen inte aktiveras. 
 
Vid aktivering av detektor i kanal alternativt vid strömbortfall till 
övervakningsenhet används ”aggregatspjäll” för att stänga ordinarie kanal till 
frånluftsfläkt och öppna förbigång förbi filter och värmeväxlare, detta spjäll 
behöver inte vara brandklassat. Frånluftsfläkten styrs till brandläge. Tilluftsfläkt 
ska behållas i drift. 
 
Detektorer ska även placeras i uteluftintaget efter filter för att möjliggöra 
aggregatstopp vid utvändig brand. Då denna detektor aktiveras ska samtliga 
aggregat stoppa och fellarm skickas. Rökdetektor ska förreglas bort vid 
branddriftfallet om risk att ”kortslutning” kan ske vid ”fel” vindpåverkan ute. Detta 
för att inte stänga av till- frånluftsaggregat vid brand i byggnaden. 

6.3.3.7 Övervakning 
Samtliga spjäll som påverkar styrsystemets brandskydd (exkl. 
backströmningsskydd/spjäll), t.ex. brandgasspjäll, brand- och brandgasspjäll och 
evakueringsspjäll förses med motionering och funktionsövervakning. 

6.3.3.8 Imkanaler 
Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av 
brand- och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken 
för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så 
att brandcellsgränser upprätthålls. 
 
En branschrekommendation har upprättats av Imkanal.se; 2012.1 och är till för 
att underlätta tolkning av regler för utformning av imkanaler enligt BBR, 
Brandgruppen AB rekommenderar att denna följs. 
 
Storkök 
Brandskyddet för imkanaler i storkök ska anpassas efter risken för att brännbara 
avsättningar bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar riskerar att bildas i 
imkanalen ska den uppfylla kraven enligt ISO 6944-2, både för brand i och brand 
utanför kanalen.   
  
Storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen kan vara 
sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök som endast 
används i begränsad omfattning.  
 
Imkanaler från storkök ska i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk  
klass EI 60. Imkanal från storkök ska utföras i sin brandtekniska klass minst 0,3 
meter över yttertak. 
  
Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 
mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar.  
Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet 
till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 meter 
om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. 



Brandgruppen AB Datum: 2016-07-15 
Bygghandling Uppdrag: 2020369 
Östra Sala Backe  Version: 02 
Kund: Donatus AB   Sida 27 (39) 

 
Strålningsskyddet ska utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med 
beständiga egenskaper.  
 
Om undertak döljer en oisolerad imkanal ska undertaket kunna demonteras på 
ett enkelt sätt utan verktyg. 
 
Imkåpor ska förses med punktsläcksystem enligt kapitel 6.3.5. 
 
Boenderum och pentry 
I kök i boenderum och gemensamma kök med hushållsspis eller ugn ska 
imkanalen utföras i lägst brandteknisk klass EI 15. Som alternativt till EI 15 kan 
imkanalen utföras i lägst brandtekniskt klass E 15 och med ett skyddsavstånd till 
brännbara material på minst 30 mm. Anslutningsdon till imkanaler bör utformas 
med material i lägst brandteknisk klass E. Kanaler och anslutningsdon kan 
placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även 
ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot 
brännbart material. 
 
Imkanaler inom en boenderum ska förläggas så att den lätt kan inspekteras utan 
hjälp av verktyg. 
 
Imkanal från kök eller pentry som passerar brandcellsgräns ska utföras i hela sin 
längd med skydd mot spridning av brand i lägst brandteknisk klass EI 15. Vid 
genomgång av brandcellsgräns tillkommer isolering så att den brandavskiljande 
förmågan upprätthålls. 

6.3.4 Automatiskt släcksystem 
Det automatiska släcksystemet ska utformas så att det, med hög tillförlitlighet, 
har förmåga att släcka eller kontrollera en brand under avsedd tid. Systemet ska 
aktivera tillräckligt snabbt och ska utformas med tillräcklig täckningsgrad för att 
säkerställa avsedd funktion. Systemet ska ha sådana egenskaper som krävs för 
att säkerställa att aktivering kan ske med hög tillförlitlighet (faktorer som kan 
påverka tillförlitligheten är typ av vattenkälla, tryck, vattenflöde, verkningsyta, typ 
av utlösningsmekanik, utformning av ventiler, underhåll samt antal, typ och 
placering av sprinklerhuvuden). Systemet ska utformas så att korrosion, termisk 
påverkan eller andra faktorer i byggnadens miljö inte påverkar tillförlitligheten. 
System med släckmedel som kan ha toxiska egenskaper ska utformas så att 
betryggande personsäkerhet upprätthålls.  
Anläggningen ska ha ett skydd mot att funktionen störs på grund av brand (t.ex. 
strömavbrott på grund av brand). 

6.3.4.1 Automatisk vattensprinkler 
Byggnaden ska utföras med ett heltäckande automatiskt brandlarm inom  
plan 09 – 15. 
 
Tillförlitligheten och förmågan hos automatiska vattensprinkleranläggningen ska 
utföras i enlighet med SBF 120:7. 
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6.3.4.2 Godtagbara tekniska byten vid installation av automatiskt 

släcksystem. 
I förenklad dimensionering får endast ett (1) tekniskt byte göras då byggnaden 
förses med ett automatiskt släcksystem i form av automatisk 
vattensprinkleranläggning enligt krav i BBR. 
 
Tekniska byten som görs ses i Tabell 1 ovan. 
 
Då två tekniskt byten har utförts har dessa utförts med analytiskt dimensionering, 
se vidare ”Analytisk dimensionering – Tekniska byten” upprättad av 
Brandgruppen AB daterad 2016-05-09. 

6.3.5 Punktsläcksystem 
Då köket är förlagt i gemensam brandcell med matsalen ska imkåpor ovan 
stekbord, storköksspisar och fritöser förses med lokalt släcksystem t.ex. Ansulex 
som ska kunna aktiveras automatiskt och manuellt. För mer info om utförandet av 
imkanal, se kapitel 6.3.3.8. 

6.3.6 Dörr, lucka och port 
Dörrar ska generellt utformas i samma brandtekniska klass som gäller för den 
brandcellsgränsen som de är placerade i, dvs. EI 60. 
 
Dörrar som ansluter till utrymningsväg eller trapphus kan utformas i lägst 
brandteknisk klass EI 30 och med täthetskrav enligt punkt 6.3.6.2 nedan. 

6.3.6.1 Dörrstängare 
Dörrar i brandcellsgräns som inte kan förväntas vara stängda förses med 
dörrstängare utformade i lägst klass C1. Dörrar som kan förväntas vara stängda 
är till dörrar till lägenheter i utslussningsbostäderna och teknikutrymmen. 
 
Korridorer och gemensamhetsutrymmen inom vårdboendet delas av i 
brandteknisk klass E 15 så att maximalt 8 boenderum vetter mot samma 
utrymme därmed kan dörrar till boenderummen utföras utan krav på 
dörrstängare. 
 
Dörrar som är försedda med dubbelbladiga dörrar ska förses med 
dörrkoordinator för att säkerställa att dörren stänger.  
 
Ska en dörr försedd med dörrstängare normalt stå öppen ska denna utföras så 
att den stänger vid brand. Detta kan utföras genom att t.ex. dörr förses med 
dörrhållarmagnet som släpper dörren vid brand från signal av detektorer 
placerade på var sida av dörren, det automatiska brandlarmet kan med fördel 
nyttjas för detta. Dörrar som kan vara aktuella är t.ex. avskiljande dörrar i 
korridorer och de gemensamma utrymmena i förskolan och vårdboendet. 
 
Vad som anges för dörrar gäller även för luckor och portar. 

6.3.6.2 Täthetskrav 
Dörrar till trapphus, med undantag för hissdörrar, ska utformas med 
brandgastäthet Sm. 
 
Dörrar till övriga utrymningsvägar ska utformas med brandgastäthet Sa. 
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6.3.6.3 Tillhållning 
Dörr i brandcellsgräns ska vara försedd med instickslås med fallkolv som inte kan 
reglas upp och som skjuter ut så långt att minst 10 mm av kolven griper in i 
slutblecket. För dörrar i klass EI 30 och lägre behöver kolven dock endast gripa in 
7 mm. Alternativt kan dörren förses med godkänd självstängare som är 
dimensionerad för att motstå brandgastryck. 

6.3.7 Vinds- och undertaksutrymmen 
Vindsutrymmen ska delas in i brandceller om högst 400 m2 med 
brandcellsgränser i lägst klass EI 30. Därutöver ska vindsutrymmen delas upp i 
delar om högst 1 200 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 60.  
 
För att upprätthålla skyddet mot brandspridning mellan brandceller ska särskild 
hänsyn tas till behovet av skydd mot brandspridning på vinden och 
takkonstruktionens bärförmåga vid brand.   
 
Risken för brandspridning från fönster till vind via takfot ska begränsas, t.ex. 
genom att takfoten utförs med avskiljande förmåga som motsvarar 
brandcellskravet. 

6.3.8 Skydd mot brandspridning från intilliggande tak 
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska 
upprätthållas.  
 
Detta uppfylls genom att det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än åtta 
meter från ytterväggen ges ett brandmotstånd motsvarande REI 60. 

6.3.9 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum 
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande 
utrymmen, eller till fönster i andra brandceller, ska motsvara avskiljning i minst 
klass E 30. Skyddet ska omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t.ex. 
ovansida mot undersida eller sida mot sida. Ytorna anses vara parallella om 
vinkeln mellan dessa är mindre än 60°. Beakta särskilt att springa mellan 
balkongplatta och yttervägg ska tätas på typgodkänt vis. 
 
Avskiljande konstruktion kan kombineras med, eller ersättas av, skyddsavstånd. 
För skydd med enbart avstånd ska skyddsavståndet mellan parallella horisontella 
ytor som är oskyddade vara minst 3 meter och mellan parallella vertikala ytor 
minst 0,5 meter. 
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6.3.10 Hiss 
Hisschaktet placeras i gemensam brandcell som trapphuset 
 
Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet. 
Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller 
trapphus. 
 
Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte 
automatiskt går till närmaste stannplan, ska förläggas avskilda i klass EI 30 eller 
motsvarande. Det senare gäller inom de brandceller som betjänas av hissen med 
undantag för hisschaktet. 

6.4 Ytterväggar 
Ytterväggar i byggnaden ska utformas så att  

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 
2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas och 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen 

begränsas. 
 

 
Figur 4: Brandspridningsvägar i fasad. 

Punkt 1 kan uppfyllas genom att ytterväggskonstruktionen vid provning enligt  
SS-EN 13501-2 och med brandpåverkan enligt kapitel 4.2 uppfyller kravet EI 60 
mellan lägenheterna/våningsplanen (yttervägg ska utföras att klara EI 30). 
 
Punkt 2 kan uppfyllas genom att ytterväggskonstruktionen endast innehåller 
material i klass A2-s1,d0, eller avskiljs på sådant sätt att en brand inuti väggen 
hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion. 
 
Punkt 3 kan uppfyllas genom att ytterväggen utförs i fasadbeklädnad i lägst klass 
D-s2,d2 förutom på bottenplanet där fasadbeklädnaden ska uppfylla kravet  
A2-s1,d0. Detta förutsätter att byggnaden har högst åtta våningsplan och förses 
med automatiskt släcksystem. 
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Ytterväggen ska dessutom utformas så att kraven i punkt 4 uppfylls så att risken 
för nedfallande byggnadsdelar begränsas. 
 
Om väggen utförs med luftspalter bakom träpanel i fasad måste den delas av 
(brandstoppas) i brandcellsgräns, t.ex. med metallbleck. Detaljlösningar finns i 
SP Trätek (2010). 

6.4.1 Fönster i yttervägg 
Fönster i motstående (parallella) ytterväggar med ett inbördes avstånd mindre än 
5,0 meter utförs vardera i brandteknisk klass E 15, alternativt utförs ett av 
fönstren i E 30. 
 
Fönster i innerhörn med inbördes avstånd mindre än 2,0 meter utförs med 
vartdera fönster i brandteknisk klass E 15, alternativt utförs ett fönster i 
brandteknisk klass E 30. 
 
Fönster placerade ovanför varandra i höjdled med inbördes avstånd mindre än 
1,2 meter utförs vartdera fönster i brandteknisk klass E 15, alternativt utförs ett 
fönster i brandteknisk klass E 30. 
 
Brandklassade fönster utförs fasta eller öppningsbara endast med nyckel eller 
verktyg. 
 
Då byggnaden förses med ett automatiskt släcksystem i form av automatisk 
vattensprinkleranläggning kan det finns en möjlighet att sänka eller ev. ta bort 
den brandtekniska klassen på fönstren. Detta ska i så fall analytiskt verifieras av 
brandkonsult. 

6.5 Skydd mot omfattande brandspridning 
Brandcellerna överstiger ej den maximala storleken på 1250 m2 vilket uppfyller 
kraven på skydd mot omfattande brandspridning inom byggnaden. 
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7 Skydd mot brandspridning mellan byggnader 
7.1 Brandteknisk avskiljning mellan byggnader 
Byggnaden ska ingå i kvartersbebyggelse sammanbyggd med en annan 
byggnad. Skyddet mot brandspridning mellan byggnader ska utföras så att dessa 
sektioneras med brandvägg i brandteknisk klass motsvarande det högsta kravet 
för brandvägg inom respektive byggnad. Kravet på brandvägg för denna byggnad 
är enligt BBR 5:562 REI 90-M. 
 
Observera att ett högre krav kan finnas för den andra byggnaden varför kravet på 
brandväggen kan höjas. Det räcker att endast ena byggnaden uppförs med 
brandvägg. 

7.2 Taktäckning 
Taktäckning ska utföras enligt Tabell 6 nedan. 
 
Tabell 6: Ytskiktskrav för taktäckning på byggnad 

Avstånd Taktäckning* Underlag 
Mindre än 8 meter till 
annan byggnad 

A2-s1,d0 Inget krav på underlag 
B ROOF (t2) A2-s1,d0 

Mer än 8 meter till annan 
byggnad** 

B ROOF (t2) Inget krav på underlag 

* Med taktäckning menas det yttersta skiktet på taket. 
**Observera att ifall avståndet är mindre än 8 meter till närliggande byggnader gäller 
kravet för båda byggnaderna. 

 
Kravet på taktäckning gäller även för ev. trallar och altaner som ska 
byggas/anläggas på taket. 
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8 Möjlighet till räddningsinsatser 
8.1 Allmänt 
Byggnaden ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med 
tillfredställande säkerhet. 
Räddningsinsatser kan vara både utvändiga och invändiga. Räddningsinsatser 
kan utföras av räddningstjänst, verksamhetens personal eller andra. 
 
Möjligheten till räddningsinsats med tillfredställande säkerhet för 
räddningstjänsten innebär att byggnaden utformas så att räddningstjänsten har 
möjlighet att ta sig in i byggnaden och att installationer för att underlätta släck- 
och räddningsinsatser finns i tillräcklig omfattning. 

8.2 Åtkomlighet för räddningsinsatser 
Byggnaden ska vara åtkomlig för räddningsinsatser. 

8.2.1 Räddningsväg 
Gatunätet ger åtkomlighet till byggnaden. 
 
Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens 
angreppspunkt ska understiga 50 meter. 
 
Då utrymning förutsätts ske med maskinstege eller hävare från 
personalutrymmen, ska avståndet från gatan till husvägg vara högst 9 meter. 
Andra förutsättningar kan framgå av kommunens handlingsprogram. 
 
Utanför fönster där bärbar stege är tänkt att användas ska marken vara 
anpassad för utrymning. 
 
Följande maximala avstånd rekommenderas: 

Brandpost - uppställningsplats för släckbil 75 m 
Släckbil - uppställningsplatser för bärbara stegar 50 m 
Släckbil - angreppsväg för invändig insats 50 m 

 
Med angreppsväg för invändig insats menas t.ex. entré, ytterdörr till trapphus, 
dörr till källarlokal osv. Med detta menas inte att alla byggnadens ytterdörrar i 
fasad måste vara åtkomlig inom 50 meter från uppställningsplats. 
 
Höjdfordons uppställningsplats ska utformas enligt följande: 
- minst 5 m bred och minst 12 meter lång 
- placeras utanför ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska kunna nås 

med höjdfordon 
- avståndet får inte överstiga 9 meter räknat från uppställningsplatsens kant till 

ytterkant balkong eller fönster som ska kunna nås med fordonet. 
- Inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning 
- samma bärighet som räddningsväg 
- vinterväghållas 
- åtkomst till platsen utan att backa fordonet 
- stege eller hävare ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras 

av utskjutande byggnadsdelar, träd osv. 
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Bärbara stegars uppställningsplats ska utformas enligt följande: 
- en plan markyta (maximalt ca 10˚ sidlutning och 10˚ längdlutning) om minst 

2*2 m. 
- kanten på ytan placeras ca 1 m horisontellt ut från angreppspunkt på fasad 

(fönsterkarm eller balkongräcke). Stegens lutning mot fasaden kommer alltid 
att vara 75˚ (vid maxlängd 11 m kommer stegen att hamna ca 3 m horisontellt 
ut från angreppspunkten). 

- Vid sidan av den plana ytan behövs ett fritt utrymme om ca 4 m för att kunna 
resa stegen. 

- Stegen ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras av 
utskjutande byggnadsdelar, träd osv. 

8.2.2 Tillträdesväg 
En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. 
 
Tillträdesväg utgörs av trapphus tillika utrymningsväg. 
 
Tillträdesvägen till en ev. vind kan utgöras av luckor i yttertaket. En invändig 
tillträdesväg till yttertak kan anordnas från ett trapphus från vilken taket lätt kan 
nås. 
 
Tillträdesväg till källare kan nås via separat trappa med dörr i fasad på plan 10 
(BV).  

8.2.3 Insatstid 
Räddningstjänstens ingripande kan förväntas inom 10 minuter. 

8.2.4 Släckvatten 
Utvändigt kommunalt vattenledningsnät ska finnas enligt VAV P38 ”Allmänna 
vattenledningsnät” och VAV P76 ”Vatten till brandvattenförsörjning”.  
Brandförsvaret ska maximalt behöva lägga ut 75 meter slang mellan 
utomhusbrandpost och uppställningsplats för släckbil. 

8.2.5 Information till räddningstjänsten 
I anslutning till brandförsvarstablån ska nedanstående information finnas 
tillgänglig. 
- Orienteringsritningar 
- Information ang. brandgasventilation 
- Insatsplaner som redovisar angreppsvägar, ev. risker, brandcellsgränser och 

brandtekniska installationer. 

8.3 Installationer för släck- och räddningsinsatser 
8.3.1 Brandgasventilation 
Brandgasventilation ska utformas så att det, med hög tillförlitlighet, kan 
kontrollera brandgaser under avsedd tid. Vid dimensionering av 
brandgasventilation ska hänsyn tas till snölast och vindlast.  
Öppningar och andra anordningar ska utformas så att vägar för tilluft och frånluft 
säkerställs utifrån de förhållanden som kan uppstå vid brand. Anläggningens 
funktion ska kunna upprätthållas då ström finns till byggnaden samt ha ett skydd 
mot strömavbrott på grund av brand. 
 
Brandgasventilation eller motsvarande ska utformas så att ansamlingar av 
brandgaser begränsas och tryckavlastning uppnås. 
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Systemet för brandgasventilation ska verifieras enligt standardserien SS-EN 
1201.  
 
Tilluft ska finnas med en area motsvarande arean för frånluftsöppningarna. 
 
Regler om utformning av skyltning av utrustning för brandgasevakuering finns 
hos Arbetsmiljöverket. 

8.3.1.1 Trapphus 
I byggnaden ska trapphus som används för räddningstjänstens insats förses med 
brandgasventilation eller motsvarande. 
 
Entrétrapphus (Rum 1020) 
I entrétrapphuset sker brandgasevakuering med öppningsbara fönster på minst 
vartannat våningsplan. Fönster ska även finnas på det översta våningsplanet. 
Samtliga fönster ska vara lätt öppningsbara eller gå att öppna med en 
brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654. 
 
Tilluft kan tas via dörr ut till det fria på plan 10 (BV). 
 
Utrymningstrappa (Rum 1022) 
Utrymningstrapphuset som är placerat närmst den sammanbyggda byggnaden 
ska förses med brandgasventilation i form av lucka placerad längst upp i trappan. 
 
Rökluckan ska ha en fria (geometriska) arean på minst 1 m2. Placeras rökluckan i 
vägg ska den vara underkantshängd och öppnas utåtgående med en 
öppningsvinkel på av ca 45°. 
 
Rökluckan ska utföras strömlöst öppen, för att förhindra att rökluckan öppnar av 
misstag vid t.ex. ett strömavbrott och sedan står öppen under en längre tid kan 
rökluckan förses med t.ex. batteribackup alternativt med övervakning som skickar 
signal till bemannad plats vid öppen lucka. 
 
Manöverdon för aktivering av röklucka ska placeras i bottenvåningen i trapphuset 
och ska utformas för att kunna aktiveras av räddningstjänsten. 
 
Tilluft kan tas via dörr ut till det fria på plan 10 (BV). 
 
Manöverdon för brandgasventilation av trapphus ska förses med skylt med t.ex. 
texten ”Brandgasventilation av trapphus” utformad enligt AFS 2008:13. 

8.3.1.2 Källare 
Källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande.  
 
Brandgasventilation från källare kan ske via källartrappa och dörr i fasad. 

8.3.1.3 Hiss 
Hissen löper i hela sin längd inom trapphuset och därför brandgasventileras via 
trapphusets brandgasventilation. 
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9 Byggnadsdelars bärförmåga vid brand (EKS) 
9.1 Förenklad dimensionering enligt EKS 9 
Ett grundläggande syfte med EKS 9 är att indelningen av byggnadsdelar i olika 
brandsäkerhetsklasser ska ske genom en samverkan mellan brandprojektör och 
konstruktör. Faktorer som påverkar valet av säkerhetsklass vid vanligt lastfall är 
relevanta även i brandfallet. Indelningen i brandsäkerhetsklass ska därför alltid 
innefatta en dialog mellan brandprojektör och konstruktör. Tabell 7 till Tabell 9 
nedan ska ses som ett förslag till indelning i brandsäkerhetsklasser, dock ej en 
färdig lösning. 
 
Tabell 7: Brandsäkerhetsklasser i Br1-byggnad. 

Brandsäkerhets- 
klass 

Exempel på byggnadsdelar i en Br1-byggnad 

1 Vissa bärverk i säkerhetsklass 1, takfot i byggnader med upp till fyra 
våningsplan eller icke-bärande innervägg. 

2 - 
3 Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg, balkong utan gemensamt 

bärverk. 
4 Vissa bärverk i säkerhetsklass 2, bjälklag i byggnader med upp till åtta 

våningsplan och vissa bärverk i säkerhetsklass 3 i byggnad med högst fyra 
våningsplan. 

5 Vissa bärverk i säkerhetsklass 3 i byggnad med fem eller fler våningsplan. 
 
Tabell 8: Brandsäkerhetsklass i bärande avseende. 

Brandsäkerhets- 
klass 

Brandteknisk klass vid brandbelastning f ≤ 800 MJ/m2 

1 0 
2 R 15 
3 R 30 
4 R 60 
5 R 60* 

* Normalt R 90 men kan efter analytisk dimensionering med avseende på sprinkler utföras i R 60, 
se vidare kapitel 2.1.2. 
 
Bärverk som krävs för att upprätthålla brandcellsgränser och brandsektioner 
under avsedd tid ska tilldelas brandsäkerhetsklasser enligt Tabell 9. 
 
Tabell 9: Brandsäkerhetsklass och brandceller samt sektioner. 

Brandsäkerhetsklass Exempel på byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla 
brandcells- eller sektioneringsgräns* 

1 - 
2 Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion 

motsvarande brandteknisk klass EI 15. 
3 Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion 

motsvarande brandteknisk klass EI 30. 
4 Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion 

motsvarande brandteknisk klass EI 60. 
5 Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion 

motsvarande brandteknisk klass EI 90. 
*Väggar som utgör brandcellsgräns kan dock stabiliseras av bjälklag indelade i 
brandsäkerhetsklass enligt Tabell 7. 
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10 Styrfunktioner vid brand 
Styrfunktioner ska anordnas med hög tillförlitlighet, detta kan genomföras genom 
att olika behörighetsnivåer införs i styrsystemet och datorer, apparatskåp m.m. 
Brandfunktionen ska vara överordnad. 
 
Styrfunktioner ska utföras felsäkert, med det menas att brandfunktioner erhålls 
automatiskt vid fel eller avbrott på signalsystemet samt vid strömavbrott. 
 
Tiden från detektion till aktivering av styrfunktion ska inte överstiga 20 sekunder, 
detta gäller samtliga styrfunktioner. 
 
Styrfunktioner utförs enligt Tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10: Sammanställning av styrfunktioner vid brand. 

Händelse Funktion 
1 aktiverad detektor Utrymningslarm i det rum/brandcell som larmat. 

Larm till personal via larm i allmänna- och 
personalutrymmen. 
Larm till personalens kallelsesignalsystem. 
Utrymningslarm i vårdboendets övriga brandceller 
enligt kapitel 4.4.4.2 avseende olika signaltyper. 
Observera att utrymningslarm ej ska ske i andra 
boenderum/ än där detektion har skett. 
Allmänbelysning i trappor och korridorer och 
nödbelysning tänds. 
Lås i utrymningsvägar låses upp, 
dörröppningsknappar tillhörande passagesystemet 
som ej krävs för utrymning föreslås avaktiveras för 
att tvinga användning av utrymningsbehör. 

Dörrar i brandcellsgräns i berörd brandcellsgräns 
stänger, (dörrar i andra delar av byggnaden som ej 
indikerat larm behöver ej stängas). 

Ventilationssystemets brandfunktion aktiveras. 
1 aktiverad larmtryckknapp Larm till personal via larm i allmänna- och 

personalutrymmen. 
Larm till personalens kallelsesignalsystem. 

Allmänbelysning i trappor och korridorer och 
nödbelysning tänds. 

Lås i utrymningsvägar låses upp, 
dörröppningsknappar tillhörande passagesystemet 
som ej krävs för utrymning föreslås avaktiveras för 
att tvinga användning av utrymningsbehör. 

Alla dörrar i brandcellsgräns stänger. 

Larm kopplas vidare till larmcentral. 

Ventilationssystemets brandfunktion aktiveras. 
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2 aktiverade detektorer Alla dörrar i brandcellsgräns stänger. 

Larm kopplas vidare till larmcentral. 
1 aktiverad sprinkler Larm till personal via larm i allmänna- och 

personalutrymmen. 

Larm till personalens kallelsesignalsystem. 

 Larm kopplas vidare till larmcentral. 
Aktiverad detektor i till- och 
frånluftssystemet 

Ventilationssystemets brandfunktion aktiveras. 

Aktiverad detektor i 
uteluftsintag 

Till- och frånluftssystem stoppas.* 

Aktiverad detektor i 
hisschaktstopp 

Brandgasventilation av hiss startar. I övrigt 
styrning enligt 1 aktiverad detektor ovan. 

*Notera att aktiverad detektor i uteluftsintag kan sätta ”fläktar i drift”- systemet ur drift varför denna funktion ska 
förreglas när luftbehandlingssystemet har aktiverat sin ”fläktar i drift”-funktion, detta för att förhindra att rök från 
en brand i byggnaden ska sätta ”fläktar i drift”-funktionen ur spel. 
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11 Lagen om skydd mot olyckor 
Enlig lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska verksamheterna förses 
med anordning för manuell brandsläckning. 
 
Släckutrustning kan utgöras av handbrandsläckare eller inomhusbrandposter. 
 
Gångavstånd till närmsta släckutrustning ska inte överstiga 25 meter. 
Handbrandsläckare ska utformas enligt SS-EN 3, inomhusbrandposter ska 
utformas enligt SS-EN 671-1 (2). Skyltning av handbrandsläckare och 
inomhusbrandposter ska utformas i enlighet AFS 2008:13. 
 
Används handbrandsläckare rekommenderar Brandgruppen AB generellt 6 kg 
pulverbrandsläckare med effektivitetsklass 43A 233B C. Handbrandsläckarna ska 
anpassas till det utrymmet den ska användas i, t.ex. ska handbrandsläckare i kök 
utformas för fettbränder. 

















































































































































 
 

 

 

Namn på förskola www.norlandiacare.se    
Adress   
Postnummer Ort   

  

 

  

 

 

 

 Sollentuna den 15 december 2016 

 

 

 

 

 

 

Kompletteringar tillståndsansökan förskolan Backen  

Förskolan kommer bestå av sex hemvister och lokaler kommer vara utformade så att varje 
hemvist är anpassades efter att det där bedrivs verksamhet för ca 11-15 barn. Två grupper 
kommer ha ett nära samarbete med varandra och tillsammans utgöra de ett arbetslag. Hela 
arbetslaget kommer att ses som en undervisningsgrupp och samtlig personal inom arbetslaget 
kommer arbeta med alla barn inom arbetslaget. Det kommer finnas minst en förskollärare i varje 
arbetslag och denne har det särskilda ansvaret för barnens undervisning vilket innebär att hen 
ansvara för planering, genomförande och organisering av den pedagogiska verksamheten. 

Förskolan kommer bestå av tre arbetslag och barnen kommer att delas in i så åldershomogena 
grupper som möjligt.  Antalet barn inom arbetslaget kommer att anpassas efter barnens ålder.  

De yngre barnen, 1-2 åringarna, kommer vara ca 11 barn per grupp så arbetslaget som de ingår i 
kommer bestå av ca 22 barn.                                                                                                        
Barn som är ca 2-3 år kommer vara i grupper med ca 12 barn, dvs i arbetslag med ca 24 barn. 
Barn som är ca 4-5 år kommer vara i grupper  med ca 14 barn, dvs i arbetslag med ca 28 barn.  

Med vänliga hälsningar 

 

Ingrid Lööw 

Country manager 

Norlandia förskolor AB 

M: +46  72 205 47 20 
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Tjänsteanteckning i ärende UBN-2016-5007 
 
Detta skickades via mail till  
Ingrid.loow@norlandia.com  
Skickat: må 2016-12-12 12:58 
 
Hej! 
Jag är handläggare i ert ärende gällande ansökan om godkännande och beviljande av bidrag för 
Förskolan Backen och skulle vilja att ni kompletterar ansökan med:  

- I er ansökan skriver ni att förskolan ska bemannas med minst tre legitimerade förskollärare 
och att förskolan ska organiseras i sex hemvister. Med denna organisation ni har beskrivit 
kommer det inte att vara en förskollärare på varje hemvist.  Hur kommer ni att arbeta med 
att förskolläraren ska  ansvara för planering, genomförande och organisera verksamheten på 
varje hemvist då det inte finns förskollärare på varje hemvist? 

- Vi vill att huvudman ska kompletterar ansökan med ett utdrag ur belastningsregistret. 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Inkom svar den 15 december 2016 kl15:23  
 
Hej Malin! 
 
Jag har nu skickat efter ett nytt belastningsregister på mig själv. Antar att det är det fullständiga 
belastningsutdraget ni efterfrågar. Är det ok att det kan gälla både för vår ansökan till förskolan 
Backen och Kvarnen eller behövs två stycken. Jag har tidigare i år skickat in belastningsregisterutdrag 
när vi ansökte om utökat tillstånd för förskolan Lindbacken. 
 
Har beskrivit hur vi delar in barngrupperna och hur vi arbetar med förskollärarens särskilda ansvar, se 
bifogad fil 
 
Passar också på att bifoga bygglovet och branddokumentationen då jag nu fått dem. 
 
 
Best regards/Vänliga hälsningar  
  
Ingrid Lööw 
Country manager 
Norlandia förskolor AB 
M: +46  72 205 47 20 
  
Norlandia Förskolor AB 
Vetenskapsvägen 10 
191 38 Sollentuna 
  
<image001.png> 
 
www.norlandia.se 
 
Bifogade filer: 
-kompletteringar förskollärarens särskilda ansvar 
-ÖSB BSB sala backe brand 
-Bygglov sala backe 
 
--------------------------------------- 

http://www.norlandia.se/


Skickar mail 16 januari 2016 kl.11:14 
Hej! 
Fungerar bra att du även använder samma belastningsregister för båda ansökningarna; Förskolan 
Backen och Förskolan Kvarnen. 
 
Hälsningar 
Malin Hartman 
 
 
--------------------------------------------------------- 
 
Fick mail 16 januari 2016 kl.11:24 
 
Bra   skickar in det så fort jag får det. Reser dock bort över jul och nyår så ev får ni det först i januari. 
Är det ok?   Ni fick mitt registerutdrag i början av 2016 när vi ansökte om Lindbacken. Kanske kan ni 
använda er av det så länge tills det nya kommer 
 
Best regards/Vänliga hälsningar  
  
Ingrid Lööw 
Country manager 
Norlandia förskolor AB 
M: +46  72 205 47 20 
  
Norlandia Förskolor AB 
Vetenskapsvägen 10 
191 38 Sollentuna 
  
<image001.png> 
 
www.norlandia.se 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
Skickade svar den 16 december 2016 kl.11:25 
 
Hej! 
Det fungerar bra att du kommer in med registerutdraget i januari. 
 
Hälsningar 
Malin Hartman 
------------------------------------------------------------- 
 
20170118 kl. 10:30 Telefonsamtal med Ingrid Lööw  
 

- Belastningsregister – kommer 
- Namn: I ansökan är uppgett att använda namnet Förskolam Backen. Önskvärt att ändra så att 

det inte förknippas med Utbildningsförvaltning, Förskoleverksamhetens förskola Backens 
förskola. Ingrid Lööw skickar in nytt namn.  

http://www.norlandia.se/


 
 

 

 

Norlandia Förskolor AB www.norlandia.se    
Vetenskapsvägen 10   
191 38 Sollentuna   

Sollentuna den 5 december, 2016 
 

 
Verksamhetsbeskrivning Förskolan Backen 

Ansökande bolag 
Norlandia förskolor Kids2Home AB, org nr 556806-1468  ansöker härmed att få starta förskolan Backen I 
Sala Backe/Uppsala. Norlandia förskolor Kids2Home AB driver i dag tillsammans med moderbolaget 
Norlandia Förskolor AB 47 förskolor, 2 grundskolor samt omsorg på obekväm arbetstid. Verksamheterna 
finns i Falun, Uppsala, Sigtuna, Upplands Väsby, Stockholm, Huddinge, Salem, Ekerö, Örebro, Västerås, 
Linköping, Staffanstorp, Vellinge, Lund och Malmö. 

 
Förskolan 
Förskolan kommer bestå av sex hemvister med totalt cirka 75  inskrivna barn. Planerad start är augusti  
2017. 

 
Lokal  
Lokalen blir en nybyggd lokal på 716 kvm belägen i Sala Backe, ägd och förvaltad av Östra Sala Backe 
Harmoni AB. Fastighetsbeteckningen är Sala BAXKE 45:1, adress är fortfarande inte beslutad. Förskolan 
kommer ha egen inhägnad gården. Vi kommer dessutom aktivt att nyttja närområdet i pedagogiskt 
syfte. 

 
Verksamhetside 
Våra förskolor är roliga, trygga och lärorika miljöer där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Våra 
verksamheter utgår ifrån barns delaktighet, inflytande och intressen. Vårt ISO-certifierade 
kvalitetsledningssystem säkerställer att vårt arbete vilar på de nationella styrdokumenten, läroplaner 
och skollagen. Vi följer kommunala riktlinjer och anpassar våra verksamheter till lokala förutsättningar. 
Vår pedagogiska vision livslång lust till lek och lärande betyder att barnen ska trivas och växa hos oss. Vi 
ser barnens bakgrund, förmågor och kompetenser som en tillgång som berikar samspelet och lärandet i 
barngruppen. Under demokratiska former lägger vi grunden till att fostra ansvarskännande barn till 
framtidens samhällsmedborgare. Genom kulturell mångfald ger vi barnen möjlighet till respekt och 
förståelse för varje människa oavsett bakgrund. 

 
Målsättning med verksamheten 
Vi arbetar utifrån Norlandias pedagogiska koncept som är övergripande och strategiskt styrande. Det 
beskriver och säkrar helhet och utveckling av våra förskolors pedagogiska arbete. Konceptet beskriver 
nuläge, har ett femårsperspektiv och utgår från gällande lagar, föreskrifter, nationella och 
internationella styrdokument som rör barns uppväxtvillkor. Konceptet bygger på forskning, vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Konceptet utgör grunden för förskolornas verksamhetsplan tillsammans 
med kvalitetsmål och värdegrund.   

 
Våra utvecklingsområden i Norlandia 2015-2020 

 Hälsofrämjande förskolor med fokus på fysisk och psykisk hälsa – hela människan i fokus, hela 
familjen. 

 Särskilda satsningsområden under olika perioder – språk, matematik, naturvetenskap och 
teknik, förskolan som kulturarena 

 Projekt – ”kreativt användande av digitala verktyg i barnens lärande och utforskande” 

 ”Forskningsbaserat pedagogiskt kvalitetsutvecklingsprojekt” 
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Bilaga 1,  Pedagogiskt koncept 
 

Värdegrund 
Med utgångspunkt i vår värdegrund ”CARE” skapar vi framtidens förskola. 

Kompetenta (C) 
Vi är en lärande organisation som utvecklar medarbetarnas kompetens.  
Vi kan mycket och vill ännu mer.  
 
För barnen betyder detta att:  

 De möter engagerade och professionella pedagoger som ser det kompetenta barnet 

 Förskolan är en viktig arena för lärande, nyfikenhet, utforskande och skaparglädje 
  

Ambitiösa (A) 
Vi är innovativa och söker de bästa lösningarna.  
Vi har höga förväntningar på att nå framgång.  
 
För barnen betyder detta att:  

 Vi stöttar deras individuella utveckling i samspel och gemenskap 

 De utmanas till att bli sitt bästa jag 
 
Respektfulla (R) 
Vi utgår från den enskilda människans behov och resurser.  
Vi är öppna och lyhörda i alla våra relationer.  
 
För barnen betyder detta att:  

 Vi möter dem med respekt, empati och bekräftelse 

 Alla har lika värde och alla är unika 
 
Energiska (E) 
Vi arbetar målmedvetet för att lyckas med våra uppdrag.  
Vi utstrålar energi och arbetsglädje.  
 
För barnen betyder detta att:  

 De möter kreativa, engagerade och lekfulla vuxna  

 Varje dag är fylld av glädje och entusiasm 
  

Så här kommer förskolan att arbeta med normer och värden 
Vi arbetar utifrån målen i Lpfö 98/16 samt med Norlandias viktiga värden som finns beskrivna i 
Norlandias värdegrundsbok. Det betyder: 
 

För barnen 
 De möter medvetna och professionella vuxna och blir bemötta med respekt och förståelse 

 Barnen får möjlighet att vara delaktiga i förskolans trygghetsregler 
  

För pedagogerna 
 Medarbetarsamtalen är uppbyggda utefter Värdegrundsboken 

 Värdegrunden i vardagen är en regelbunden punkt på APT och på reflektionsmöten 
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För vårdnadshavarna  

 Vårdnadshavarna får information på inskolningsmöte, föräldramöte och vi följer upp detta på 
utvecklingssamtalet.   

 
Så här kommer förskolan att arbeta med barnens språkutveckling 
Vi arbetar med Språklig medvetenhet i leken vilket betyder: 
 

För barnen 
 Att språket och leken utvecklas i ett ömsesidigt förhållande   

 Att vi arbetar med språk genom kreativ användning av digitala verktyg 

 Språkplan med kreativt stödmaterial från 1- 5 år 
 

För vårdnadshavarna  
 Vårdnadshavarna erbjuds möjlighet att låna hem utvalda böcker från kapprumsbiblioteket 

 Föreläsningar om barns språkutveckling på föräldramöten 
 

Så här kommer förskolan att arbeta med barnens sociala förmåga och identitet 
Vi arbetar med ”Möten med olika kulturer och traditioner ”och en Kompensatorisk genuspedagogik 
vilket betyder: 
 

För barnen 
 Barnen erbjuds möjligheten att vara med i ämnesövergripande projekt där alla barns 

erfarenheter och kulturer tas tillvara 

 Barnen möter ett genusmedvetet kompensatoriskt arbetssätt som handlar om att: Att tillföra- 
inte ta ifrån, Att möta barnet där det är, Att förstärka det positiva 

 

För vårdnadshavarna  
 Vårdnadshavares kunskaper och erfarenheter tas till vara genom möjligheten att delta på 

vernissage, fester och öppet hus med mat, dans, musik och litteratur. 
 

Så här kommer förskolan att arbeta med motorik och hälsa 
Vår verksamhet ska präglas av ett hälsofrämjande synsätt vilket betyder: 
 
För barnen 

 Vi arbetar med rörelseglädje, utevistelse och god och näringsriktig mat 

 Ett salutogent arbetssätt - där vi alltid utgår från det som fungerar och från barnens styrkor 
 

Så här kommer förskolan att arbeta med barnens skapande förmåga 
Genom vår modell Förskolan som kulturarena vilket betyder: 
 

För barnen 
 Vi samarbetar med lokala kulturarrangörer och att alla barn på förskolan under sin förskoletid 

ska få uppleva konst, dans, musik och andra konstarter   

 Vi arbetar aktivt med våra skapande uttryck och barnens egen kultur genom olika språk och  
med olika estetiska uttryck 
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För vårdnadshavarna  
 Vårdnadshavare med olika kulturuttryck erbjuds möjligheten att bidra i verksamheten  

 
Så här kommer förskolan att arbeta med matematik 
För barnen 

 Genom Lekfull matematik - Grundläggande matematik i förskolan 

 Matematik i den pedagogiska lärmiljön och utematte 
 
 

Så här kommer förskolan att arbeta med naturvetenskap och teknik 
Genom att pedagogerna fångar upp de situationer som vardagen erbjuder för att utforska och studera 
olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen samt tillföra nya fakta och upplevelser som stimulerar till 
att nå läroplanens samtliga strävansmål i naturvetenskap och teknik.  
Fram till dess det blivit ett vardagsarbete kommer förskolan att arbeta med Hållbar utveckling. Detta 
betyder: 
 

För barnen 
 Återanvändning genom kreativa konstruktionsplatser och konstruktioner 

 Forskande barn med experimenterande Naturvetenskap/ teknik i fokus   

 Inspirerande natur och miljöarbete i samband med olika projektarbeten 

 Källsortering på varje avdelning 

 
Samverkan med vårdnadshavare/föräldrar och utökad service 
Vår samverkan med barnens föräldrar kan inte nog poängteras. När ett ömsesidigt förtroende skapas 
känner barnen en trygghet och glädje vilket utgör grunden för att utvecklas på bästa sätt.  
 
Vi vill gärna underlätta livet för småbarnsföräldrar och därför kommer vi erbjuda extratjänster som 
underlättar familjernas vardag såsom barnvaktstjänster och matlådor via MatMedSmak, ett eget 
affärsområde i Norlandia förskolor.  
 
Finns behov med anledning av vårdnadshavares arbetstider och intresse från kommunen bedriver vi 
gärna även omsorg på obekväm arbetstid. Vi driver i dag tre verksamheter i Uppsala på obekväm 
arbetstid och startar gärna denna verksamhet i flera kommuner. 

 
Huvudmannens uppföljning  
Huvudmannen följer kontinuerligt upp att förskolans verksamhet följer aktuella styrdokument genom 
månadsmöten med förskolechefen. Huvudmannen följer upp att verksamheten är öppen och tillgänglig 
för alla barn oberoende geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. 
 

Barngruppernas sammansättning 
Barngruppen ska ha en lämplig storlek och sammansättning. Vid intag och planering av avdelningar tar vi 
hänsyn till barnens olika förutsättningar. 
 
Lokalerna kommer att innehålla sex olika hemvister. Varje hemvist består av ett stort rum och ett litet 
rum. Varje barngrupp om cirka 10 - 15 barn beroende på ålder, har var sin hemvist. Varje grupp kan 
också beroende på verksamhet delas in i ännu mindre grupper om till exempel 5-6 barn. 
 
Regelbundet och vid särskild anledning ser vi över barngruppernas sammansättning och förskolechef 
anpassar därefter förskolans resurser utifrån de inskrivna barnens behov. Huvudmannen följer genom 
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kontinuerliga samtal mellan förskolechef och regionchef upp barngruppernas sammansättning och 
förskolans resursfördelning. 
Bilaga 12 - Barngruppens sammansättning, rutin    
 

Kosthållning 
Förskolan kommer att ha ett mottagningskök. Vi caterar mat från vår interna professionella 
matleverantör som heter MatMedSmak Måltidslösningar (MMS). De bemannar våra kök och hanterar 
alla delar som har med livsmedel att göra som; inköp, näringsberäkning, menyplanering, specialkost och 
egenkontroll. MMS har stor erfarenhet och kompetens inom egenkontroll och HACCP systemets alla 
delar. Våra kök leds av en kost- och måltidschef som har personalansvar för kockarna och det 
övergripande ansvaret för att alla barn dagligen erbjuds en kost av hög kvalitet. MMS hanterar också 
EU:s anvisningar kring allergener och specialmat. De gör en riskanalys av samtliga processer, identifierar 
kritiska kontrollpunkter, mäter och kontrollerar verksamheten utifrån dessa. 
 
MMS menysystem bygger på ett rullande sexveckors schema med 30 varierade maträtter. Dessa rätter 
arbetas fram tillsammans med samtliga av MMS kockar. Parametrar som beaktas i detta arbete är, 
rättens popularitet, etnicitet, variation av råvaror, balans och näringsriktighet, tillagning, receptur, 
ekonomi etcetera. 25 % av vår sexveckorsmeny förändras varje kvartal och samtliga kockar som lagar 
mat på våra kök är involverade och deltar in menyutvecklingsprocessen. Vid varje tillfälle nya menyer 
lanseras så provlagas dessa för att kontrollera popularitet och hur recepten fungerar att tillaga. Därefter 
näringsberäknas maten av en av MMS anställda, som förutom kock även är utbildad nutritionist.  

På samtliga av våra förskolor serveras frukost runt kl. 7.00, i första hand till barn som av olika skäl inte 
äter frukost i hemmet, därefter har pedagogerna alltid en fruktstund på förmiddagen. Lunchen serveras 
under ett tidsspann på cirka 45 minuter där maten serveras mellan kl. 10.30-11.15. Detta styrs i första 
hand av pedagogerna som planerar sin verksamhet utifrån ålder och hur de olika avdelningarna 
samverkar kring måltidsserveringen. Mellanmål serveras cirka kl. 14.00-14.30. De som åt tidig lunch äter 
också tidigt mellanmål. 
Bilaga 13 - MMS nuvarande 30 dagars meny,  med ett ex på recept och näringsberäkning samt 
Grundläggande Närings-/Kostlära 

 

Registerkontroll 
Personal som erbjuds anställning på förskolan ska alltid lämna utdrag ur polisregistret innan 
anställningskontrakt skrivs på.  
Bilaga 14 - Registerkontroll, rutin  
 

Tystnadsplikt 
De som är verksamma inom vår förskola omfattas av tystnadsplikten. I samband med introduktion för 
tillsvidareanställda, vikarier och praktikanter informerar förskolechefen om tystnadsplikten och 
sekretessblankett skrivs på. 
Bilaga 15 - Sekretess, rutin  
 

Anmälningsplikt 
Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att all personal har fått vetskap om sin skyldighet och sitt 
ansvar kring hur de ska agera vid misstanke om att ett barn far illa. Förskolan har skriftliga rutiner för 
detta. 
Bilaga 16 - Anmälningsskyldighet, rutin  
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Kompetensutveckling 
Förskolechefen ansvarar för att all personal vid förskolan har de nödvändiga insikter i de föreskrifter 
som gäller för förskolan. Vi arbetar utifrån en kompetenspolicy och en kompetensutvecklingsplan. 
Kompetensutvecklingsplanen utgår från de prioriterade målen som förskolan arbetar med samt utifrån 
medarbetarsamtalen. 
 
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och ett gott ledarskap är vår främsta framgångsfaktor. Vi arbetar 
målinriktat med kompetens och utveckling. 
 

För våra medarbetare betyder det: 

 Introduktionsprogram för nyanställda innehållande workshops om värdegrund, HLR – kurser, 
brandskyddsutbildning och ergonomiutbildning 

 Anpassat kompetensutvecklingsprogram för alla yrkesgrupper 

 Ledarskapsutvecklingsprogram på flera nivåer 

 Internationellt utbytesprogram 

 Särskilt fokus på pedagogiskt ledarskapsutvecklingsprogram – LUP – två gånger per år 
tillsammans för alla förskolechefer i både Norge och Sverige 

 Samarbete med utbildningsinstanser 

 Utveckla systematisk reflektion och analys över den egna pedagogiska verksamheten 
Bilaga 5 - Kompetenspolicy, rutin 

Säkerhet 
Förskolan har en Kris och beredskapsplan och förskolan har ett eget kristeam.  
Bilaga 17 – kris och beredskapsplan 
 
Förskolan har en akutpärm i varje tambur med dokumenterade rutiner för brand och kriser som är 
kända av personalen. För att förhindra oönskade händelser görs Barnsäkerhetsrond regelbundet samt 
Skyddsrond och Brandskyddsrond. Avvikelser som inträffar på förskolan rapporteras i Norlandias 
händelseregistrering som finns i ett elektroniskt kvalitetsledningssystem. Alla avvikelser följs upp 
månadsvis av kvalitetschefen i möte med regionchef och Country manager (Sverigechef). 
 

Vårt systematiska kvalitetsarbete 
Huvudmannen är ytterst ansvarig för verksamheten och ska se till att det finns förutsättningar att 
bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån 
förskolans och skolans läroplan, Skollagen, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Barnkonventionen, 
Norlandias Verksamhetsplan, Välkommen till oss – samt Likabehandlingsplan. Ett årshjul finns i syfte att 
tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska följas upp, analyseras samt 
återrapporteras till huvudmannen.  
 

Dokumentation 
Dokumentation av arbetet sker främst via Norlandias underlag som finns tillgängliga i Norlandias 
kvalitetssäkringssystem TQM. Kvalitetsteamet ansvarar för att relevanta och uppdaterade underlag för 
kvalitetsarbetet finns tillgängliga för alla medarbetare.  
 

Händelseregistrering 
Förskolan använder ett elektroniskt ledningssystem där man anmäler avvikelser och observationer samt 
meddelar förbättringsområden.  Dessa avvikelser, observationer, förbättringsområden följs upp veckovis 
av kvalitetschefen, samt redovisas månadsvis för Norlandia Förskolors ledningsgrupp. Utifrån denna 
redovisning beslutas åtgärder. 
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Kvalitetsteam 
Vi har ett gemensamt centralt kvalitetsteam. Teamet säkerställer kvaliteten och att de underlag som 
används för utvärderingar, uppföljningar, gemensamma handlingsplaner, policys och rutiner följer lagar 
och förordningar. De gör interna kvalitetsuppföljningar genom besök på förskolorna och skolorna, 
återkoppling till medarbetarna, chef, regionchef och Country manager och ger förslag på åtgärder för 
eventuella förbättringsområden. 
 
Kvalitetsteamet bearbetar underlag för analyser och bistår med hjälpfrågor för att underlätta 
förskolechefs/rektors analyser och vad man på huvudmannanivå vill ha svar på. Analyser av 
verksamhetsplanen, olika aktiviteter, resultat, måluppfyllelse, enkätsvar görs på respektive enhet och 
rapporteras in till kvalitetsteamet av förskolechef/rektor i en kvalitetsrapport. Kvalitetsteamet gör sedan 
en samlad analys av verksamhetsområdet utifrån enheternas enskilda analyser - kvalitetsbokslut.  
 

Uppföljning av resultat och måluppfyllelse: 
 Huvudmannen använder olika metoder för att mäta och analysera måluppfyllelsen. 

 

Exempel på metoder och underlag som kontinuerligt används är: 

 Verksamhetsplan, Likabehandlingsplan. 

 Insynsbesök och internrevisioner på förskolorna och skolorna 

 Enkätundersökningar till medarbetare, barn och föräldrar 

 Arbetsmiljöronder, Barnsäkerhetsrond, Brandskyddsrond 

 Lokala metoder för kvalitetssäkring, t.ex. BRUK, KUL, QUALIS 
 
Kvalitetsteam finns även på regional- och lokalnivå. 
Det regionala kvalitetsteamet följer upp innehållet från de Lokala kvalitetsteamen, som finns på varje 
enhet. 
 
Norlandias förskolor är ISO-certifierade och kontrolleras även årligen av externa revisorer med 
skolexpertis för att se att förskolorna håller hög kvalitet. Förskolan på Hamngatan kommer troligen ingå 
i den externa revisionen år 2018. 
 

Analys och bedömning av utvecklingsbehov 
Utifrån de analyser som gjorts enhetsvis och rapporterats in till kvalitetsteamet görs en sammanfattad 
analys och bedömning i ett kvalitetsbokslut som synliggör behov som finns i verksamheten och vad som 
behöver prioriteras.  
 
I de fall ytterligare information behövs för att göra dessa bedömningar kan denna begäras in från 
enskilda eller samtliga enheter. Med hänsyn till det som framkommit vid ovanstående analys gör 
kvalitetsteamet en bedömning över vilken omfördelning av resurser eller ansvar som kan vara aktuella 
för att tillmötesgå de behov som finns. 
 

Planering och genomförande av utbildning 
En fördelning av utvecklingsresurser inom de utvecklingsområden som framkommit görs i dialog mellan 
huvudmannen och förskolechefer och rektorer. Syfte samt tydliga mål, såväl kort- som långsiktiga, tas 
fram för respektive utvecklingsområde. Detta sammanfattas i ett kompetensutvecklingsprogram som 
årligen revideras. Kvalitetsteamet i samarbete med regionchefen följer upp att beslutade 
utvecklingsinsatser genomförs genom kontinuerliga kontakter med ansvariga för respektive 
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utvecklingsområde. Detta sker i månadsmöten mellan regionchefer och förskolechefer, rektorer där 
man följer upp enhetens BR- Business Rewiew.  

Följande punkter följer huvudmannen upp: 
 Personal- kompetensutveckling 

 Ekonomi- resurser 

 Kvalitet- måluppfyllelse, trygghet, arbetsro, kränkningar 
 
På lokal nivå är förskolechefen ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns förutsättningar 
att bedriva och utveckla verksamheten utifrån de nationella målen och riktlinjerna. 
Medarbetarna ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att 
utvecklas på bästa sätt. 
 

Genomförande  
Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån förskolans och skolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen Norlandias 
Verksamhetsplan och Välkommen till oss, Årshjul samt Likabehandlingsplan.  
 

Lokalt anpassat kvalitetsarbete  
Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på 
en långsiktig utveckling. Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för 
ökad måluppfyllelse i förhållande till förskolans och skolans läroplan, Skollagen, Barnkonventionen, 
Norlandias Verksamhetsplan och Välkommen till oss samt Likabehandlingsplan. 
Varje enhet gör en skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet. Den skriftliga dokumentationen behövs 
för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen. I ett längre 
perspektiv är dokumentationen en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera 
områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen. Den skriftliga dokumentationen 
av det systematiska kvalitetsarbetet ska förvaras i en pärm. Se nedan vad som ska ingå i pärmen. 
 

Alla ska vara delaktiga i kvalitetsarbetet 
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för alla medarbetare vad som ska prioriteras och 
utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas delaktighet är 
grundläggande i kvalitetsarbetet. Ledningen, medarbetarna, barn och elever samt vårdnadshavare 
behöver alla bidra med synpunkter och underlag som synliggör kvaliteten. Kvalitetsarbetet ska ständigt 
vara närvarande på alla nivåer: individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos huvudmannen 
för verksamheten. Målet är ett professionellt förhållningssätt och arbetssätt som leder till en ständig 
utveckling av verksamheten. 
  

Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet  

 Årshjul: I årshjulet beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjulet har tagits fram i syfte att 
tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska göras, följas upp, 
analyseras samt återrapporteras till huvudmannen. Följande ska vara med i årshjulet: 
Planeringsdag, avstämningar av kvalitetsarbetet fyra gånger om året, personalmöten, 
utvärderingsdagar, samt det som förskolan bestämmer ska tillkomma. 

 Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen beskriver det systematiska kvalitetsarbetet, 
kvalitetsmålen och aktiviteter som ska bedrivas på förskolan/skolan under läsåret. I mallen finns 
tydliga rubriker där det framgår vad som ska fyllas i på varje enhet.  

 Systematiska kvalitetsarbetet- avstämning. Fyra gånger om året ska en avstämning av det 
systematiska kvalitetsarbetet ske av arbetslagen och dokumenteras. 

 Välkommen till oss: Beskriver förskolans grundverksamhet kopplat till Lpfö98/16 och Norlandias 
pedagogiska koncept. Denna ska uppdateras varje år. 
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 Likabehandlingsplan: Denna plan innehåller arbetet med att främja likabehandling och 
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, tillsammans med rutinerna för 
det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda). Denna plan ska upprättas i augusti varje 
år. 

 Klagomålshantering: Detta är en blankett som ska ligga på hemsidan, tillgänglig för 
vårdnadshavarna att fylla i vid synpunkter. Alla klagomål ska händelseregistreras i TQM för 
uppföljning, analys och vidare åtgärder.  

 Kvalitetsrapport: Förskolechef/Rektor sammanställer och analyserar resultatet från 
förskolornas/skolornas utvärderingar. Rapporten skickas till kvalitetsteamet en gång per år. 

 

Så här kommer förskolan att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling i vardagen 
För barnen 

 Delaktighet genom barnsamtal, enkäter och gemensam reflektion. Vi genomför årligen en 
särskild barnenkät där vi mäter barnens nöjdhet genom systematiska samtal med våra äldsta 
barn. 

 
För pedagogerna 

 Daglig reflektion med barnen och egen reflektion 

 Pedagogisk dokumentation  

 Enskild planering och veckoreflektion 

 Avdelningsreflektion 

 Kvalitetsteam som resurs 

 SKA-samtal mellan avdelning och förskolechef. 
 

För vårdnadshavarna 

 Delaktighet i enkäter och utvärderingar 

 Delaktighet i föräldraråd 

 Informationsbrev till föräldrarna 
 
Bilaga 18 - Systematiskt kvalitetsarbete- rutin på enhetsnivå 
Bilaga 19 - Systematiskt kvalitetsarbete- rutin på huvudmannanivå 
 

Rutiner för klagomålshantering 
Vi har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Dessa ska finnas att hämta på förskolans 
hemsida och ska informeras om årligen på föräldramöte samt alltid vid inskolningen. 
Bilaga 20 – Klagomålshantering, rutin.    
 

Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering 
Förskolan kommer att upprätta en årlig likabehandlingsplan som kommer att bli känd via förskolans 
webbplats. Denna kommer att utvärderas en gång om året. Förskolechefen har ett särskilt ansvar för 
information till medarbetarna vad diskriminering och kränkande behandling är och vilka åtgärder som 
sker vid kränkande behandling. 
  

Barn och vårdnadshavares inflytande 
Så här kommer förskolan att arbeta med demokrati och inflytande. Genom att arbeta aktivt med 
Barnkonventionen, vilket betyder: 

För barnen 

 Barnens bästa ska komma i främsta rummet  
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 Att förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande och att barnen är delaktiga i olika 
sammanhang 

 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening genom barnsamtal och gemensam reflektion  
 

För vårdnadshavarna 
 Vårdnadshavarna erbjuds möjligheten att vara delaktiga i Föräldraforum, enkäter och 

utvecklingssamtal 
 

Så här kommer förskolan att arbeta med samverkan med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet. Genom att arbeta med Trygg övergång vilket betyder: 
 

För barnen 

 Kontinuerliga besök för blivande sex-åringar på kommande skola  
 

För pedagogerna 
 Samarbetsmöten med den nya skolan där berättelsen om barnets tid och utveckling på 

förskolan, i samverkan med vårdnadshavare, delges och en plan tas fram för besök på skolan 
 

För vårdnadshavarna 
  Delaktighet i vad som ska delges skolan 

 

Finansiering och budget 
Finansiering sker via egna medel och investeringar från koncernens ägare.  
Bilaga 10 -Budget 
Bilaga 21, Fullmakt Ingrid Lööw 

Huvudman har tidigare i år lämnat in utdrag från belastningsregistret, i obrutet kuvert, i samband med 
att vi ansökte om utbyggnad av förskolan Lindbacken. 

 
Kompletteras senare 

 Bygglov 

 Utlåtande från brandmyndighet 

 Godkännande av livsmedelshantering, kök samt anmälan till Miljö och hälsa. 

 Anställningskontrakt, belastningsregister förskolechef, förskollärare och medarbetare när de 
anställts. 

 Legitimationsbevis för förskollärare när de anställts. 

 Anmälan till brandmyndighet 

 Utlåtande från ägare till byggnaden om skydd mot olyckor 
 

Ytterligare information kan ges av 
 
 
Ingrid Lööw 
Country manager  
Norlandia Förskolor AB/ Norlandia Förskolor Kids2Home AB  
Tel 072 205 47 20 
Ingrid.loow@norlandia.com 
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