
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Skäliga åtgärder utifrån 

räddningstjänstens 

förelägganden 

 

Jonas Larsson | Brandteknik | LTH | 

LUNDS UNIVERSITET 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skäliga åtgärder utifrån räddningstjänstens förelägganden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Larsson 

 

 

Lund 2021 

 
  



 III 

Titel: Skäliga åtgärder utifrån räddningstjänstens förelägganden 

 

Title: Reasonable Measures according to Fire Department Injunctions 

 

 

Författare/Author: Jonas Larsson 

 

 

Report 5651 

ISRN: LUTVDG/TVBB--5651--SE 

 

Antal sidor/Number of pages: 46 (exklusive bilagor) 

Illustrationer/Illustrations: Jonas Larsson 

 

Sökord/Keywords 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, bedömning, omfattning, tillsyn, brandsyn, brandskydd, skäligt 

brandskydd, MSB, fallstudie, enkät, Norrtälje, Uppsala, Attunda, brandkår, hotell, vårdboende, 

räddningstjänst 

 

Abstract 

According to Swedish Law (2003:778) on protection against accidents, LSO, the one who owns a 
building or conducts operations in a building has the ultimate responsibility of their fire 
protection. To a reasonable extent, there must be equipment for lifesaving in the event of a fire, as 
well as other measures which must be taken to prevent fire and limit damage as a result of fire. In 
this study, the concept of reasonable extent of fire protection is examined based on requirements 
stated in official injunctions issued by Swedish Fire Departments. The study was divided into 
three different steps; a subject orientation linked to injunction statistics and the development of 
the concept of reasonable fire protection, a case study where 185 injunctions from three different 
rescue services and two different operations were studied, and a questionnaire containing 
questions related to fairness assessments answered by 57 fire inspectors. Large differences were 
found between different Fire Departments regarding how many inspections resulting in 
requirements or injunctions. The case study showed no obvious differences in requirements 
between the different types of operations studied. There were minor tendencies of differences 
between the studied Fire Departments, especially regarding details in the requirements. The 
questionnaire showed that fire inspectors relatively often experience difficulties in assessing 
which requirements are reasonable to demand. In conclusion, how reasonable fire protection is 
interpreted in practice depends on the cost and benefit of the measures, the operations' 
preconditions for fire protection and several other factors that may affect the assessment of 
reasonable measures. 
 
© Copyright: Division of Fire Safety Engineering, Faculty of Engineering, Lund University, Lund 2021. 
Avdelningen för Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Lund 2021. 
 

 

 

 

 

  

Division of Fire Safety Engineering  

Faculty of Engineering 

Lund University 

P.O. Box 118 

SE-221 00 Lund 

Sweden 

 

www.brand.lth.se 

Telephone: +46 46 222 73 60 

Brandteknik 

Lunds tekniska högskola 

Lunds universitet 

Box 118 

221 00 Lund 

 
www.brand.lth.se 

Telefon: 046 - 222 73 60 



 IV 

  



 V 

Förord 

Följande studie är ett examensarbete för brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska 
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Jag vill rikta ett tack till Jennie Johansson på Uppsala brandförsvar, Sabina Gustavsson på 

Brandkåren Attunda och Malin Carlsson på räddningstjänsten Norrtälje som alla varit mycket 

hjälpsamma med utdrag av handlingar som hela examensarbetet bygger på. 

Dessutom vill jag rikta ett tack till alla tillsynsförrättare som tagit sig tid att besvara enkäten, 

samt Fredrik Lovén på Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Johan Karlelid på 

Räddningstjänsten Älmhult och Tomas Mo på Uppsala brandförsvar som kom med värdefull 

input i det tidiga och stundvis förvirrande skedet av arbetet. 

Sist men inte minst vill jag även tacka min handledare Nils Johansson som hanterat min obotliga 

tidsoptimism med bravur. 

 

 

Jonas Larsson 
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Sammanfattning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, har den som äger en byggnad eller bedriver 

verksamhet i byggnaden det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. I skälig omfattning ska det 

finnas utrustning för livräddning vid brand, och i övrigt ska åtgärder vidtas för att förebygga samt 

begränsa skador till följd av brand. 

Det är kommunernas ansvar att utföra tillsyn på brandskyddet så att detta håller en godtagbar 

nivå. Skulle det upptäckas allvarliga brister vid en tillsyn meddelas ett föreläggande, vilket 

innebär ett krav på att bristen måste åtgärdas. Föreläggandet kan förenas med en begränsning av 

nyttjandet av verksamheten eller vite om åtgärder inte vidtagits innan en viss tidsfrist. 

I den här studien undersöks begreppet skäligt brandskydd utifrån de krav på åtgärder som finns i 

räddningstjänstens förelägganden. De frågor som arbetet besvarar är: 

- Hur kan begreppet skäligt brandskydd i LSO tolkas utifrån de åtgärder som återfinns i 

räddningstjänstens förelägganden? 

- Finns det skillnader av tolkningen mellan olika verksamhetstyper, och om så är fallet, hur 

skiljer sig tolkningarna? 

- Skiljer sig tolkningen mellan olika räddningstjänster? 

För att besvara frågeställningarna utfördes tre olika moment; en ämnesorientering kopplad till 

föreläggandestatistik och utvecklingen av begreppet skäligt brandskydd, en fallstudie där 185 

förelägganden från tre olika räddningstjänster och två olika verksamhetsklasser studerades, samt 

en enkätstudie innehållande frågor relaterade till skälighetsbedömningar som besvarades av 57 

tillsynsförrättare. 

Under den ämnesorienterande delen sammanställdes bland annat statistik från årsuppföljningen 

av LSO. Det konstaterades stora skillnader mellan olika räddningstjänster i Sverige i hur många 

tillsyner som leder till krav på åtgärd och till föreläggande. För hela Sverige visades att de 

vanligaste ställda kraven i samband med tillsyn är systematik med avseende på egenkontroll av 

brandskyddet följt av brandcellsgränser och utrymningsförhållanden. 

Fallstudien visade att de åtgärder som bedömdes skäliga flest antal gånger var dörrstängare, 

nödbelysning och branddörrar. Det fanns inga uppenbara skillnader i vilka krav som ställdes 

mellan de olika typerna av verksamheter som studerades. Mellan räddningstjänsterna fanns det 

tendenser till skillnader men enbart i liten grad, dessa gällde framförallt detaljkrav. 

I enkätstudien framgick det att tillsynsförrättare relativt ofta upplever svårigheter i att bedöma 

vilka krav som är skäliga att ställa. Mer än två tredjedelar av de svarande efterfrågar bättre 

bedömningsstöd, bland annat i form av ställningstaganden, allmänna råd, utbildningar och 

samverkan. 

Hur skäligt brandskydd tolkas i praktiken beror på åtgärdernas kostnad och nytta, verksamhetens 

förutsättningar för brandskyddet tillsammans med en mängd andra faktorer som kan påverka 

bedömningen av skäliga åtgärder. För att underlätta för både tillsynsförrättare och 

verksamhetsdrivare är det av författarens åsikt att någon form av insats på nationell nivå bör 

genomföras i syfte att med större enighet kunna tyda 2 kap. 2 § i LSO. 
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Summary 

According to Swedish Law (2003:778) on protection against accidents, LSO, the one who owns a 

building or conducts operations in the building has the ultimate responsibility of their fire 

protection. To a reasonable extent, there must be equipment for lifesaving in the event of a fire, 

and other measures must be taken to prevent fire and limit damage as a result of fire. 

It is the municipalities' responsibility to carry out inspections of the fire protection. Should serious 

deficiencies be discovered during an inspection, an injunction will be issued, which entails a 

requirement that the deficiency must be resolved. Injunctions can be combined with operational 

restrictions or a fine if measures have not been taken before a certain deadline. 

In this study, the concept of reasonable extent of fire protection is examined based on the 

requirements stated in the injunctions. The questions that the study hopes to answer are: 

- How can the concept of reasonable fire protection in LSO be interpreted based on the 

measures found in Fire Department injunctions? 

- Are there any differences in interpretation between different types of operations, and if 

so, how do the interpretations differ? 

- Do the interpretations differ between different Fire Departments? 

To answer the questions, the study was divided into three different stages; a subject orientation 

linked to injunction statistics and the development of the concept of reasonable fire protection, a 

case study where 185 injunctions from three different Fire Departments and two different 

operations were studied, and a questionnaire containing questions related to fairness 

assessments answered by 57 fire inspectors. 

During the subject orientation, statistics from the annual follow-up of LSO were compiled. Large 

differences were found between different Fire Departments in Sweden regarding how many 

inspections resulting in requirements or injunctions. It was shown that the most commonly issued 

requirements after inspection were organizational self-inspection regarding fire protection, 

followed by fire compartments and evacuation possibilities. 

The case study showed that most commonly deemed reasonable requirements were door closers, 

emergency lighting and fire doors. There were no obvious differences in requirements between 

the different types of operations studied. There were minor differences in judgements between 

the Fire Departments, especially regarding details in the requirements. 

The questionnaire revealed that fire inspectors relatively often experience difficulties in assessing 

which requirements are reasonable to demand. Most of the respondents call for better assessment 

support, such as governmental standpoints, general advice, education, and collaboration. 

In conclusion, how reasonable extent of fire protection is interpreted in practice depends on the 

cost and benefit of the measures, the operations' preconditions for fire protection and several 

other factors that may affect the assessment of reasonable measures. To make it easier for both 

fire inspectors and business operators, it is in the author's opinion that some form of effort at 

national level should be carried out in order to interpret the law with greater unity.  
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1 Inledning 

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, har den som äger en byggnad eller bedriver 

verksamhet i byggnaden det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. I skälig omfattning ska det 

finnas utrustning för livräddning vid brand, och i övrigt ska åtgärder vidtas för att förebygga 

samt begränsa skador till följd av brand. Det är kommunernas ansvar att utföra tillsyn på 

brandskyddet så att detta håller en godtagbar nivå. Skulle det upptäckas allvarliga brister vid en 

tillsyn meddelas ett föreläggande, vilket innebär ett krav på att bristen måste åtgärdas. 

Föreläggandet kan förenas med en begränsning i nyttjandet av verksamheten eller vite om 

åtgärder inte vidtagits innan en viss tidsfrist. 

I princip är det byggreglerna som gällde när byggnaden uppfördes eller ändrades som styr vilka 

krav som kan ställas på brandskyddet (MSB, 2020). Vid särskilda omständigheter är det dock 

möjligt att ställa högre krav än vad byggreglerna gav uttryck för när byggnaden uppfördes eller 

ändrades. Vad som anses som särskilda omständigheter är dock inte allmänt vedertaget, men 

kan exempelvis vara: nivån på brandskyddet skiljer sig avsevärt från den nivå som föreskrivs vid 

nybyggnation idag, brandskyddet är inte anpassat efter nuvarande verksamhet på grund av 

förändringar av verksamheten, byggnaden har så stora brister i brandskyddet att det äventyrar 

personsäkerheten. 

Från rapporten I skälig omfattning (MSB, 2015) återges ett urval av rättsfall från 38 överklagade 

ärenden som grundar sig i räddningstjänstens föreläggande av en verksamhet. Rapporten 

skvallrar om hur begreppet skäligt brandskydd kan tolkas på olika vis, inte minst för 

myndigheter, ägare och nyttjanderättshavare. Eftersom svensk räddningstjänst utövas på 

kommunal nivå bör man fråga sig om det råder konsensus mellan olika räddningstjänster om 

vad en godtagbar lägstanivå på brandskydd är. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att studera om det utifrån räddningstjänstens förelägganden är möjligt att 

avgöra hur begreppet skäligt brandskydd tolkas för olika verksamheter. Arbetet syftar även till 

att studera om det finns tendenser till skillnader i tolkningen mellan olika räddningstjänster. 

Målet med arbetet är att beskriva vilka åtgärder som räddningstjänsten anser vara skäliga och 

belysa utmaningarna kopplat till bedömningarna av dessa. 

Förhoppningen är att examensarbetet ska bidra till ett ökat kunskapsläge om 

räddningstjänstens myndighetsutövning gällande brandskydd i byggnader. Arbetet kan ge en 

fingervisning kring vad som ur ett räddningstjänstperspektiv anses vara lägsta godtagbara nivå 

på brandskydd. 

1.2 Frågeställningar 
Avsikten är att i möjligaste mån besvara följande frågeställningar: 

- Hur kan begreppet skäligt brandskydd i LSO tolkas utifrån de åtgärder som återfinns i 

räddningstjänstens förelägganden? 

- Finns det skillnader av tolkningen mellan olika verksamhetstyper, och om så är fallet, 

hur skiljer sig tolkningarna? 

- Skiljer sig tolkningen mellan olika räddningstjänster? 
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1.3 Metod 
För att besvara frågeställningarna inleddes arbetet med en orientering kring räddningstjänstens 

förelägganden i allmänhet. En sökning på befintliga studier och analyser inom området 

påbörjades. Utgångspunkten var rapporter som riktar sig till granskning av hur tillsyn, 

föreläggande och överklaganden har skett relaterat till LSO. De inledande studierna syftade till 

att skapa en kunskapsbas kring hur kopplingen mellan tillsynsarbetet och byggnaders 

brandskydd ser ut i praktiken. 

Arbetet fortsatte med en fallstudie. Ett antal räddningstjänster kontaktades utifrån passande 

förutsättningar. Från dessa begärdes förelägganden ut enligt offentlighetsprincipen. Beroende 

på underlagets omfattning begränsades utdragen av förelägganden under ett antal år bakåt i 

tiden och för utvalda typer av verksamheter. Handlingarna analyserades i syfte att relatera 

noterade brister och föreslagna åtgärder i föreläggandena med begreppet skäligt brandskydd 

enligt LSO. Vidare jämfördes föreläggandena med gällande bygglagstiftning för att studera om 

det fanns några givna skillnader.  

De åtgärder som återfanns i föreläggandena kvantifierades och delades in i kategorier beroende 

på vilka delar av brandskyddet de berörde. Somliga brister antogs vara mer frekventa än andra, 

vilket kartlades genom kategorier som exempelvis organisatoriska åtgärder, brandtekniska 

installationer, utrymningsvägar eller ytskikt.  

I nästa skede av arbetet utformades en enkät som skickades till ett flertal räddningstjänster. 

Syftet med enkäten var att undersöka tankarna bakom bedömningen av skäligt brandskydd. 

Enkätens innehåll relaterades till ämnet och anpassades därför efter analyser från den 

ämnesorienterande fasen. Svaren från enkäten jämfördes med resultaten från fallstudien för att 

undersöka korrelationer. 

Slutligen sammanställdes och analyserades all information i syfte att besvara frågeställningen. 

Genomförandet av fallstudien och enkätstudien presenteras mer ingående i respektive avsnitt. 

1.4 Avgränsningar 
Fallstudien avgränsas för att endast studera förelägganden i vissa typer av verksamheter och för 

ett urval av räddningstjänster. Verksamheterna utgörs av verksamhetsklass 4 och 5B. 

Räddningstjänsterna utgörs av Norrtälje kommun, Brandkåren Attunda och Uppsala 

brandförsvar. Urvalet av verksamhetsklasser och räddningstjänster presenteras noggrannare i 

avsnittet för fallstudien. 

Vidare behandlar fallstudien endast förelägganden, och beaktar inte genomförda tillsyner som 

inte lett till ett föreläggande. Begreppet skäligt brandskydd studeras alltså endast utifrån de fall 

då brister i brandskyddet upptäckts och lett till ett juridiskt föreläggande. 

Fokus kommer inte vara prejudicerande fall eller domslut, utan vad räddningstjänsterna själva 

bedömer som skäligt brandskydd. Inte heller kommer tillsynsprocessen eller rättssäkerhet 

generellt utgöra centrala delar i arbetet. 

Rapporten behandlar endast förelägganden enligt LSO 2 kap. 2 §. Farliga verksamheter enligt 

LSO 2 kap. 4 § och förelägganden utförda enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor ingår inte i arbetet. 
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2 Ämnesorientering 

I detta avsnitt presenteras ämnesområdet övergripande. 

2.1 Kort om tillsynsprocessen 
Enligt 5 kap. i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska kommuner ha tillsyn över enskilda 

för att säkerställa att lagen och dess föreskrifter efterföljs. Detta görs i form av platsbesök hos 

verksamheter där en genomgång görs av bland annat organisationens systematiska 

brandskyddsarbete tillsammans med en stickprovskontroll av det fysiska brandskyddet. Var 

eller hur ofta tillsyner ska utföras är i lagen inte detaljreglerat, utan ska anpassas av kommunen 

efter lokala förutsättningar (MSB, 2020). 

Efter ett tillsynsbesök följs generellt stegen i figur 1. Om tillsynsförrättaren upptäcker brister, 

antingen i det organisatoriska eller det fysiska brandskyddet, meddelas detta först via 

tjänsteanteckningar till ägaren eller nyttjanderättshavaren av byggnaden eller anläggningen. 

Vem som meddelas beror på hur ansvarsfördelningen ser ut i den aktuella verksamheten. 

Exempelvis kan en nyttjanderättshavare meddelas om brister i det organisatoriska 

brandskyddet, medan ägaren bara meddelas om de byggnadstekniska bristerna. 

 

Figur 1. Olika arbetsmoment som utförs efter ett tillsynsbesök, rekonstruktion utifrån tillsynshandboken (MSB, 2020). 

När tidsgränsen för synpunkter på tjänsteanteckningarna gått ut har räddningstjänsten 

möjlighet att utfärda ett föreläggande om de anser att verksamheten måste utföra åtgärder för 

att uppnå ett skäligt brandskydd. Det är först i föreläggandet som åtgärdskraven blir juridiskt 

bindande. Om ägaren eller nyttjanderättshavaren anser att åtgärderna är oskäliga har de 

möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Skulle ägaren eller nyttjanderättshavaren inte 

åtgärda de brister som nämns i föreläggandet inom den givna tidsperioden har 

räddningstjänsten möjlighet att meddela ett nytt föreläggande med vite eller nyttjandeförbud. 

Vilka åtgärder som räddningstjänsten har rätt att kräva grundar sig i 2 kap. 2 § i LSO och 

benämns ofta som skäligt brandskydd. 
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2.2 Begreppet skäligt brandskydd 
Begreppet skäligt brandskydd är egentligen ett av flera sätt att i folkmun hänvisa till den del av 

lagen som räddningstjänsten har som verktyg för att kravställa att byggnader och anläggningar 

ska leva upp till en viss skyddsnivå. I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § läses 

följande: 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 

eller begränsa skador till följd av brand. 

Andra omskrivningar av paragrafen ovan, förutom begreppet skäligt brandskydd, återfinns i 

bland annat kammarrätt- och förvaltningsrättsdomar (Alm & Blåder, 2019). Exempelvis: 

Byggnader ska utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. 

Det ska vara erforderligt brandskydd. 

Det ska finnas adekvat brandskydd. 

Fortsättningsvis i rapporten kommer begreppet skäligt brandskydd användas för att beskriva 

2 kap 2 § i LSO, men innan dess ges en kortare överblick över var benämningen faktiskt kommer 

ifrån. Paragrafen om skälighet som återfinns i lagen om skydd mot olyckor är i princip 

densamma sedan år 1986. I räddningstjänstlagen, RäL (1986:1102) 41 §, användes ordet 

nyttjanderättshavare istället innehavare, men formulering var i övrigt densamma. 

Räddningstjänstlagens föregångare var 1974-års brandlag (1974:80) där 14 § också anger en 

snarlik formulering, med skillnaden att i skälig omfattning istället anges som i den mån de ej 

medför oskälig kostnad. Lagtexten går att fortsätta spåra bakåt i tiden, där det i brandlagen från 

år 1962 (1962:90) 8 § återfinns följande: 

Ägare eller innehavare av byggnad, upplag eller annan anläggning är skyldig att anskaffa 

och underhålla erforderliga brand- och livräddningsredskap ävensom att i övrigt vidtaga 

nödiga åtgärder för att förebygga och bekämpa brand, i den mån de ej medföra oskälig 

kostnad. 

Med andra ord är lagstiftningen som reglerar vilken skyddsnivå på brandskyddet som 

räddningstjänsten kan kräva i många avseenden oförändrad sedan 60 år tillbaka. Befintliga 

byggnader regleras inte av bygglagstiftning retroaktivt och därav är LSO av stor betydelse för att 

säkerställa skyddet i många av våra byggnader. I förarbetena till 1962-års brandlag (prop. 

1962:12 sid. 142) framgår det att räddningstjänsten, dåvarande brandsynemyndigheten, inte 

bör kravställa säkerhetsåtgärder utöver det som krävs vid bygglov om det inte finns särskilda 

omständigheter. Vad särskilda omständigheter innebär framgår inte i förarbetena till 

brandlagen, men i MSB:s rapport I skälig omfattning (2015) föreslås fem tillfällen när högre krav 

eventuellt kan ställas än vid byggnadens uppförande: 

- Vid nyvunnen kunskap eller erfarenheter från inträffade bränder. 

- Brandskyddet är inte anpassat efter nuvarande verksamhet på grund av förändringar av 

verksamheten. 

- Teknisk utveckling som möjliggör andra typer av lösningar till en lägre kostnad. 

- Nivån på brandskyddet är väsentligt lägre än de krav som ställs vid nybyggnation och 

skiljer sig därför kraftigt från vad medborgare förväntar sig. 

- Bristerna är så pass stora att de äventyrar personsäkerheten. 
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Särskilda omständigheter kan återfinnas i förelägganden som överklagats till länsstyrelser och 

domar från länsrätter eller kammarrätter. Dessa är dock grundade i enskilda fall där 

förutsättningarna kan variera kraftigt från andra objekt. Det kan därför vara en utmaning att 

använda tidigare domar som stöd för att avgöra vad som är brandskydd i skälig omfattning. 

Dessutom är det egentligen bara domar från Regeringsrätten som prövats i tillräcklig omfattning 

för att betraktas som prejudicerande och sådana domar är mycket ovanliga 

(Brandskyddsföreningen, 2012). 

Det bör även poängteras att vad som anses vara oskäliga kostnader i brandlagen (1962:90) inte 

tar hänsyn till ägarens eller nyttjanderättshavarens ekonomiska situation (Svenska 

Brandförsvarsföreningen, 1995). Två likvärdiga tillsynsobjekt ska alltså inte kunna få olika 

omfattande krav beroende på vem som driver verksamheten. Om ett krav anses som skäligt eller 

ej ska endast grundas i kostnaden av åtgärden vägt mot den förväntade nyttan. Å ena sidan 

innebär det att långt gående krav kan ställas så länge den förväntade nyttan står i rimlig 

proportion till skyddsvärdet. Å andra sidan innebär det att krav som inte är ekonomiskt 

betungande ändå inte kan ställas om det är tveksamt att åtgärden faktiskt gör nytta. 

Skälighetsprincipen är inte svart på vitt utan utgör en gråskala, inte minst vid praktisk 

tillämpning gentemot den enskilde. I Brandsyn förr och nu (1993) ges exempel där begränsad 

användning av objekt haft avgörande betydelse. Ett sommarturisthotell som skulle avvecklas 

nästkommande sommar förelades med att åtgärda brister i det byggnadstekniska brandskyddet. 

Hotellägaren överklagade med hänvisning till att kostnaderna av åtgärderna inte var skäliga 

med hänsyn till den korta kvarvarande brukstiden – och fick rätt. Detta kan även korreleras med 

proportionalitetsprincipen som länge betraktats som en grundläggande rättsprincip. Denna 

anger att det alltid ska finnas en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut och de konsekvenser 

beslutet får för motstående enskilda intressen, vilken återfinns bland annat i plan- och 

bygglagen (2010:900) 2 kap. 1 § (Boverket, 2021). 

Räddningstjänsten i form av myndighet har dessutom bevisbördan vid ingripande gentemot en 

verksamhetsutövare (MSB, 2020). Innan ett föreläggande eller förbud meddelas är det 

räddningstjänstens ansvar att ärendet är utrett i tillräcklig omfattning. Därefter är det 

räddningstjänstens sak att bevisa att det föreligger en brist i byggnadens eller verksamhetens 

brandskydd. Bevisbördan får inte delegeras till verksamhetsutövaren. Vidare ska 

räddningstjänsten kunna precisera i föreläggandet vilka konkreta åtgärder som kravställs och 

motivera varför de förelagda åtgärderna behövs för att uppfylla ett skäligt brandskydd enligt 

LSO. Det är därför viktigt att myndigheten i föreläggandet redovisar samtliga faktiska 

omständigheter som legat till grund för ställningstagandet i ärendet (MSB, 2020). 

2.3 Vägledning för skälighetsbedömningar 
Vägledningar och stöd för skälighetsbedömningar är generellt knapphändiga. Dock har det 

bedrivits ett antal insatser för att öka samsynen på nationell nivå. 

2.3.1 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete 
År 2001 beslutade Räddningsverket, nuvarande MSB, att ge ut allmänna råd och kommentarer 

om systematiskt brandskyddsarbete (SRV Meddelande 2001:2). Det ansågs skäligt att varje 

verksamhet ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, att befintliga verksamheter 

dokumenterar sitt brandskydd och att det finns en brandskyddsansvarig för varje byggnad eller 

anläggning. De allmänna råden som återfinns i meddelandet utgav rekommendationer eller 

metoder för hur Räddningstjänstlagen (1986:1102) 41 § kunde uppfyllas. Ett allmänt råd är 

dock inte tvingande, det går att använda andra lösningar så länge dessa anses uppfylla lagen. År 

2004 ersattes meddelandet med SRVFS 2004:3, vilken är gällande än idag och anknyter till LSO 
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istället för RäL. Även SRVFS 2004:3 ger allmänna råd och rekommendationer för det 

systematiska brandskyddet som bland annat berör dokumentation, organisationen, 

egenkontroller och utbildning. 

2.3.2 Allmänna råd om hotell och pensionat 
År 2008 gav Statens räddningsverk ut allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, 

pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar (SRVFS 2008:3) på anledning av en tidigare 

brandolycka. Olyckan var från april 2004 där en brand på Hotell Borgholm på Öland startade av 

okänd anledning. Flertalet brister i brandskyddet bidrog till att två gäster omkom och ytterligare 

tre personer skadades. I Statens haverikommissions utredning (2006) framgår det att 

verksamheten saknade nödvändig beredskap för åtgärder i samband med brand samtidigt som 

utrymningslarmet var behäftat med ett tekniskt fel. Det framgår också i rapporten att 

räddningstjänsten gjort flertalet tillsyner på hotellet, men att det fanns brister både i hur dessa 

utfördes och i uppföljningen, där det kunde konstateras att flertalet krav som räddningstjänsten 

ställt inte åtgärdats. Trots allvarliga brister utfärdades inga formella förelägganden. Utredningen 

gav ett flertal rekommendationer till både Statens räddningsverk och Boverket, som bland annat 

resulterade i SRVFS 2008:3. 

I SRVFS 2008:3 finns en del förtydligande kring hur det systematiska brandskyddsarbetet kan 

anpassas för hotell och liknande anläggningar. De allmänna råden behandlar bland annat även 

utrymningsvägar, dörrar och brandtekniska installationer såsom brand- och utrymningslarm, 

nödbelysning och vägledande markeringar. Förutom SRVFS 2004:3 och SRVFS 2008:3 finns ett 

fåtal mindre omfattande allmänna råd såsom SRVFS 2007:1 om brandvarnare i bostäder, SRVFS 

2006:3 om brandskydd i gästhamnar och SRVFS 2004:12 om brandskydd vid 

campinganläggningar. Förutom råd avseende systematiskt brandskyddsarbete finns det alltså 

inte särskilda stöd från myndigheter i form av allmänna råd för att bedöma vad som är skäligt 

brandskydd för majoriteten av våra byggnader och anläggningar. 

2.3.3 Tillsynshandboken 
För att underlätta för de enskilda kommunerna att bedriva en mer rättssäker tillsynsverksamhet 

arbetade MSB under början av 2010-talet fram tillsynshandboken, med fullständig benämning 

Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (2020). Boken togs fram som vägledning i att 

planera, genomföra, följa upp och utvärdera tillsyner och stor vikt har även lagts på stöd vid 

bedömning av skäligt brandskydd. Som metod för att bedöma skälighet presenteras en 

sjustegsmodell med följande steg (MSB, 2020): 

1. Är det en byggnad eller anläggning? 

2. Kartläggning av byggnaden eller anläggningen 

3. Vad ska skyddas? 

4. Riskbild och scenarier 

5. Byggnaden/anläggningens brandskydd 

6. Skyddas det som ska skyddas 

7. Krav på skäliga åtgärder 

Steg 6 och 7 benämns som bedömningsstöd och i dessa ska det först jämföras om det befintliga 

skyddet kan hantera den riskbild som finns i byggnaden. Om så inte är fallet ska åtgärder krävas 

och skälighetsprövas enligt 2 kap. 2 § i LSO. Vilka åtgärder som kan tänkas skäliga framgår inte, 

utan istället beskrivs det tankesätt som även framgår i förarbetena till 1962 års brandlag, se 

tidigare avsnitt 2.2. Till sjustegsmodellen redovisas tre tillämpningsexempel; äldre byggnad för 

bostadsändamål, byggnad för äldreboende och ändrad verksamhet till vandrarhem. Det 

resoneras vilka brister som finns och vilka åtgärder som kan tänkas skäliga. I slutändan landar 
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de tre exemplen i att kostnaden för åtgärderna måste överstiga nyttan. I ett av exemplen 

beräknades kostnaden av åtgärderna till 250 000 kr, vilket ansågs vara skäligt i förhållande till 

nyttan. Hur nyttan av åtgärderna beräknas eller uppskattas framgår inte i tillsynshandboken. 

Relaterat till vad som är skäliga åtgärder återfinns följande påstående i det sjunde steget: 

I slutändan prövas tillsynsmyndighetens bedömning av den rättsinstans som behandlar ett 

eventuellt överklagande. 

2.3.4 Handböcker för verksamheter 
För ägare eller nyttjanderättshavare av en byggnad eller anläggning kan det vara minst lika svårt 

som för en tillsynsförrättare att bedöma vad som är skäligt brandskydd.  

Brandskyddsföreningen har gett ut tre handböcker benämnda Vägledning till skäligt brandskydd 

i skolor (2011a), Vägledning till skäligt brandskydd i förskolor (2012) och Vägledning till skäligt 

brandskydd i vårdanläggningar (2011b). Dessa innehåller checklistor med tillhörande 

beskrivningar. Om alla delar följs korrekt är brandskyddet att betrakta som skäligt enligt 

handböckerna. Mycket av anvisningarna handlar om att uppmärksamma vikten av rutiner, 

ansvarsfördelning och fortlöpande egenkontroller så att underhållet av det befintliga 

brandskyddet fungerar. 

2.3.5 Byggregler 
Som tidigare nämnt är byggreglerna främst ämnade åt vilka krav som ska ställas vid ny- och 

ombyggnad med avseende på de tekniska egenskapskraven. Av rättssäkerhetsskäl kan en 

tillsynsförrättare inte direkt hänvisa en byggnad till byggnadskrav som inte återfanns vid dess 

uppförande. Att däremot använda byggregler som stöd för att bedöma skäliga åtgärder är fullt 

möjligt så länge dessa kravställs utifrån skälighetsprincipen i LSO och inte från plan- och 

bygglagen. Rimligtvis kan föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR, ses som samhällets lägsta 

godtagbara nivå på brandskyddet idag. Kraven som återfinns i BBR tillsammans med deras 

allmänna råd kan vara användbara för att, bland annat, värdera hur en äldre byggnad står sig 

mot de krav samhället ställer på brandskyddet idag. Liknande resonemang återfinns i juridiska 

avgöranden där föregångare till BBR används som utgångspunkt i diskussioner för vilka 

åtgärder som anses skäliga (Persson, 2009). 

Boverkets byggregler torde vara den viktigaste utgångspunkten för bedömningen av vilken 

brandskyddsnivå som kan krävas. (Persson, 2009, s. 35). 

2.4 Årsuppföljning av LSO 
I samband med arbetets ämnesorientering utfördes en analys av tillsynsstatistik från svenska 

kommuner. Samtliga kommuner i Sverige överlämnar årligen en redovisning till MSB och 

länsstyrelsen i enkätform med svar huruvida kommunen uppfyllt sina åtaganden enligt LSO. Alla 

räddningstjänster svarar på en standardiserad enkät, vilken är en del av MSB:s lagstadgade 

arbete med tillsyn över kommunernas operativa och olycksförebyggande förmåga. 

Uppföljningen innefattar inte bara kommunernas brandtillsyner utan berör hela 

verksamhetsbredden av LSO med allt från rekrytering av räddningspersonal till 

olycksförebyggande brandutbildningar. En sammanställning av samtliga kommuners inlämnade 

uppgifter återfinns i MSB:s digitala verktyg IDA (2021), vilka har använts som underlag till 

följande analys. Tre av enkätfrågorna som besvaras årligen av kommunerna är: 

Tillsyner: 

Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har kommunen 

genomfört under 2020? Ange antal tillsynsbesök.  
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Krav på åtgärd: 

Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2020 har medfört krav på åtgärder 

för att leva upp till kravet på ett skäligt brandskydd? Ange antal sådana tillsynsbesök. 

Förelägganden: 

Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2020 meddelats föreläggande att 

vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §. Ange antal 

förelägganden. 

Genom att titta på de två första frågorna, tillsyner och krav på åtgärder, kan en analys göras av 

hur stor andel av tillsynerna som leder till krav på åtgärder för att leva upp till ett skäligt 

brandskydd. Från detta kan eventuella regionala skillnader i räddningstjänstens 

myndighetsutövning undersökas. 

Till en början valdes en analys på länsnivå. Samtliga kommuners data från årsuppföljningen 

under åren 2015 – 2020 grupperades in i deras hemmahörande län. För varje län beräknades 

krav på åtgärd dividerat med antal tillsyner. Resultatet är ett medelvärde av andelen tillsyner 

som krävs på åtgärder för att nå upp skäligt brandskydd och presenteras i figur 2. 

 

Figur 2. Krav på åtgärder per tillsyn utifrån län, år 2015–2020. Data har hämtats från MSB (2021). 

Resultatet visar tydliga skillnader mellan de olika länen. Andelen tillsyner som leder till krav på 

åtgärder är nästan fyra gånger större i det län med högst grad jämfört med det län med lägst 

grad. Högsta andelen krav på åtgärder per tillsyn har Gotlands län följt av Uppsala län och 

Blekinge län. Lägsta andelen krav på åtgärder per tillsyn har Jönköpings län följt av Stockholms 

län och Kalmar län. I bilaga A återfinns resultatet i högre detaljgrad. 

På samma vis kan utfärdade förelägganden sättas i relation till antalet tillsyner. Resultatet 

presenteras i figur 3. Även här påvisas tydliga skillnader mellan länen och det finns inte 

nödvändigtvis något samband med resultatet från föregående figur. Högst andel meddelade 

förelägganden per tillsyn har Uppsala län följt av Örebro län och Västerbottens län. Lägst andel 

föreläggande per tillsyn har Gotlands län, följt av Kronobergs län och Jämtlands län. Gotlands län 

har alltså både högst andel av krav på åtgärder och lägst andel förelägganden per tillsyn av 
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samtliga län. Hur räddningstjänsten kan upptäcka så pass många brister men samtidigt utfärda 

väldigt få förelägganden besvaras i rapportens diskussionsavsnitt. 

 

Figur 3. Förelägganden per tillsyn utifrån län, år 2015–2020. Data har hämtats från MSB (2021). 

Att enbart titta på länsnivå kan vara lite missvisande då räddningstjänsten i Sverige utgår från 

kommunal nivå. I ett urval av två intressanta länsgrannar, Uppsalas och Stockholms län, 

studerades de olika räddningstjänsternas tillsyner, åtgärdskrav och förelägganden. Resultatet 

presenteras i tabell 1. Resultatet påvisar stora skillnader mellan de olika räddningstjänsterna 

inom de två länen. Exempelvis ledde bara 4 % av Storstockholms brandförsvars tillsyner till att 

ett föreläggande meddelades under de givna åren. Detta kan jämföras med Uppsala eller 

Östhammar där 66–68 % av tillsynerna ledde till meddelande av ett föreläggande. 

Tabell 1. Tillsyner, brister och förelägganden under åren 2015–2020. Datan har sammanställts från årsuppföljningar av 

LSO hämtat från MSB (2021). 

Län 

Räddningstjänst 

(förbund/kommun) 

Utförda 

tillsyner 

Krav på 

åtgärd 

Krav på 

åtgärder per 

tillsyn 

Förelägg-

anden 

Förelägg-

anden per 

tillsyn 

U
p

p
s

a
la

 

Östhammar 198 165 83% 135 68% 

Uppsala 1673 1139 68% 1098 66% 

Tierp 180 134 74% 73 41% 

Heby 195 165 85% 14 7% 

Enköping-Håbo 1039 722 69% 69 7% 

S
to

c
k

h
o

lm
 

Södertörns brandförsvarsförbund 3941 1386 35% 1386 35% 

Norrtälje kommun 623 420 67% 186 30% 

Brandkåren Attunda 2644 580 22% 308 12% 

Storstockholms brandförsvar 4158 967 23% 149 4% 
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Från årsuppföljningen av LSO framgår det även vilka som är de vanligast ställda kraven på 

åtgärder i samband med tillsynsbesök. I enkäten från MSB får räddningstjänsterna välja tre utav 

tolv förutbestämda alternativ samt ett annat-alternativ med fritextssvar. En sammanställning av 

frekvensen för samtliga räddningstjänster i Sverige under åren 2015 till och med 2020 

presenteras i figur 4. Resultatet visar att de vanligast ställda kraven är systematik med avseende 

på egenkontroller av brandskyddet (vald 689 gånger), brandcellsgränser (486) och 

utrymningsförhållanden (436). Bland fritextsvaren, angivna som Annan i figuren, återfanns ett 

fåtal blandade svar; exempelvis ytskiktskrav, ansvarsfördelning och skyltning. 

 

Figur 4. De vanligaste ställda kraven på åtgärder i samband med tillsynsbesök under åren 2015–2020. Data har hämtats 

från MSB (2021). 
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Vilka (3 st) var de vanligast ställda kraven på åtgärder i samband med 
tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 §?



 11 

3 Fallstudie 

I följande kapitel presenteras metoden för genomförandet av fallstudien tillsammans med en 

sammanställning av resultaten.  

3.1 Genomförande av fallstudie 
Fallstudiens syfte var att studera om det utifrån räddningstjänstens förelägganden går att 

avgöra vad som bedöms vara skäligt brandskydd i en byggnad. Utgångspunkten var att 

analysera de åtgärder som kravställs. Detta gjordes genom att systematiskt gå igenom ett större 

antal förelägganden och kategorisera åtgärderna efter förekommande antal. Om samma åtgärd 

berörde flera delar av en byggnad, exempelvis installation av dörrstängare på flera dörrar, 

räknades den ändå bara en gång. En åtgärd räknades alltså i ett föreläggande som 

förekommande eller inte förekommande. 

Dessutom utfördes en komparativ och kvalitativ analys av de åtgärder som kravställdes vilka 

jämfördes med aktuella byggregler (BBR 29). I analysen ingick också att i viss mån studera 

byggnadens brandtekniska förutsättningar i övrigt, exempelvis utrymningsmöjligheter eller om 

det fanns befintliga brandcellsgränser, samt att studera eventuella skillnader i åtgärdskraven 

mellan olika räddningstjänster. 

Eftersom det utfärdas över 1000 förelägganden årligen i hela Sverige behövde urvalet av 

förelägganden begränsas. I arbetet skedde detta principiellt genom: 

1. Urval av verksamheter 

2. Urval av räddningstjänster 

3. Eventuella ytterligare urval 

3.1.1 Urval av verksamheter 

Under den ämnesorienterande fasen av arbetet, se avsnitt 2, noterades ett antal typer av 

verksamheter där det i högre grad fanns tendenser till oklarheter eller meningsskiljaktigheter 

kring vilka krav som är rimliga att ställa i samband med tillsyn. I några fall verkade det handla 

om verksamheter där byggreglerna utvecklats i relativt hög takt. Ett antal exempelfall gavs bland 

annat av Tillsynshandboken (2020). Av denna anledning valdes två särskilda verksamheter att 

studera vidare i fallstudien; hotell och behovsprövade särskilda boenden. Som förenkling väljs 

samtliga verksamheter som omfattas av motsvarande verksamhetsklass enligt Boverkets 

byggregler. Med andra ord är det verksamhetsklasserna 4 och 5B som analyseras, se följande 

utdrag från BBR: 

5:214 Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m. 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god 

lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas 

vara vakna. (BFS 2011:26). 

Allmänt råd: 

Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and breakfast, och andra 

typer av tillfälligt boende. Regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande 

anläggningar ges även ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (BFS 2014:3). 
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5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m. 

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 

Allmänt råd: 

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer 

-   med fysisk eller psykisk sjukdom, 

-   med funktionsnedsättning, 

-   med utvecklingsstörning, 

-   med demens eller 

-   som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. (BFS 2011:26). 

3.1.2 Urval av räddningstjänster 

Från analysen av årsuppföljning av LSO, se avsnitt 2.4, framkom det stora skillnader mellan olika 

räddningstjänster i hur många av deras tillsyner som faktiskt resulterar i ett föreläggande. Vad 

detta beror på är inte givet, så för att studera om det finns skillnader i vad som anses skäligt 

mellan olika räddningstjänster valdes tre stycken med stor variation i föreläggningsgrad, se 

tabell 2. De tre räddningstjänsternas tillsynsområden gränsar varandra och därför kan de 

regionala och yttre förutsättningarna i flera avseenden tänkas vara relativt lika. 

Tabell 2. Föreläggandegrad för tre utvalda räddningstjänster under åren 2015–2020. Data från MSB (2021) för samtliga 

verksamhetsklasser. 

Räddningstjänst Tillsyner Förelägganden 
Förelägganden 

per tillsyn 

Uppsala brandförsvar* 2051 1306 63,68 % 

Räddningstjänsten Norrtälje 623 186 29,86 % 

Brandkåren Attunda 2644 308 11,65 % 
* I Uppsala brandförsvar ingår Uppsala, Tierp och Östhammar 

3.1.3 Ytterligare urval 

För att motsvara samma tidsperiod som analysen av årsuppföljningen av LSO valdes 

förelägganden som utfärdats under åren 2015–2020. Antalet utdrag begränsades till den 

räddningstjänst som antogs ha minst antal förelägganden, vilket antogs vara Norrtälje kommun. 

Efter kontakt med räddningstjänsten Norrtälje konstaterades att de utfärdat drygt 30 

förelägganden under denna tidsperiod för vardera verksamhetsklass. Liknande antal begärdes 

av den anledningen ut även från Uppsala brandförsvar och Brandkåren Attunda. I de fall antalet 

förelägganden översteg 30 stycken under tidsperioden utfördes urvalet slumpmässigt. 
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3.2 Föreläggandenas innehåll och uppbyggnad 
Antal tillhandahållna förelägganden från varje räddningstjänst presenteras i tabell 3. Totalt 

erhölls 185 förelägganden. Trots mindre variationer i antalet mellan de olika 

räddningstjänsterna analyserades samtliga förelägganden. Bortfallet i Vk 4 för Brandkåren 

Attunda beror på att det inte utfärdades 30 förelägganden under åren 2015 – 2020.  

Tabell 3. Antal tillhandahållna förelägganden. 

Räddningstjänst Vk 4 Vk 5B 

Uppsala brandförsvar 30 31 

Räddningstjänsten Norrtälje 32 36 

Brandkåren Attunda 21 35 

Summa 83 102 

 

Innehållet i föreläggandena var relativt standardiserat för de olika räddningstjänsterna. 

Uppsalas, Attundas och Norrtäljes förelägganden innehöll i stort samma uppbyggnad med 

rubrikerna beslut, bedömning, bakgrund, lagrum och hur man går tillväga för att överklaga. 

Detaljrikedomen varierade dock stort mellan de olika räddningstjänsterna. 

Mest detaljerade var Uppsalas förelägganden, där varje enskild brist listades med relevant info 

om motivet för bristen, i vilket avseende bristen återfanns i verksamheten, hur den ska åtgärdas 

och vilken vägledning som användes vid skälighetsbedömning. Norrtäljes var mindre 

detaljerade än Uppsalas men innehöll alltid en motivering till de krav som ställdes, ofta med 

hänvisningar till vägledning för skälighetsbedömning, exempelvis SRVFS 2008:4. Attundas 

förelägganden var minst detaljerade av de tre räddningstjänsterna gällande vilka stöd som 

användes för skälighetsbedömning. I endast 1 av de 56 föreläggandena från Attunda fanns 

hänvisning till bedömningsstöd, vilket var till SRVFS 2008:3. 

Vanliga återkommande stöd för skälighetsbedömning i Uppsala och Norrtälje var bland annat 

BBR, äldre byggregler, SRVFS 2004:3 och SRVFS 2008:3. Andra förekommande stöd var 

hänvisningar till standarder, exempelvis för brand- och utrymningslarm, eller tidigare rättsfall 

såsom hänvisning till fall i MSB:s rapport I skälig omfattning (2015). 

Bakgrundsinformationens omfattning i föreläggandena från de tre räddningstjänsterna var 

också varierande. Det flesta förelägganden innehöll en enklare byggnadsbeskrivning, antal 

boende och personal, hur verksamheten bedrivs, om det finns brand- och utrymningslarm samt 

aktuella utrymningsvägar. Ibland nämndes även andra brandtekniska installationer såsom 

ventilation, sprinkler eller nödbelysning. Gällande brandcellsindelning framgick det ibland hur 

byggnaden var indelad och om boenderum utgjorde egen brandcell, men långt ifrån alltid. Det 

var vanligt att utelämna eventuell brandteknisk klass på brandcellsgränser, istället benämndes 

de endast som boenderum utgör egna brandceller. 

Det bör dock nämnas att en del information troligtvis återfinns i föreläggandenas tillhörande 

tjänsteanteckningar eller tillsynsprotokoll. Dessa begärdes inte ut i samband med fallstudien. 
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3.3 Kravställda åtgärder 
I figur 5 presenteras de övergripande bristerna med krav på åtgärder som återfanns bland de 

totalt 185 undersökta föreläggandena. Den horisontella axeln anger i hur många förelägganden 

som krav på åtgärden förekom. Om åtgärden förekom flera gånger i föreläggandet, exempelvis 

dörrstängare för flera dörrar, listades den ändå bara en gång. Krav på åtgärder beräknades alltså 

som förekommande eller inte förekommande i ett föreläggande. 

 

Figur 5. Frekvens av kravställda åtgärder förekommande i de undersökta föreläggandena. 

Från figuren ovan utläses att dörrstängare följt av nödbelysning och branddörrar var de 

vanligaste bristerna med krav på åtgärder. Exakt vad de olika åtgärderna innebär presenteras 

mer i detalj i de kommande avsnitten, tillsammans med exempel på vanliga formuleringar. I 

tillhörande tabeller listas även förekomsten av åtgärden i procent för varje verksamhetsklass. 

Förekomsten innebär förekomst i själva föreläggandena. I bilaga B återfinns mer detaljerade 

data med skillnader i förekomst av åtgärderna mellan de olika räddningstjänsterna.  
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3.3.1 Byggnadsteknisk brandavskiljning 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till byggnadsteknisk brandavskiljning 

återfinns i detalj i tabell 4. 

Tabell 4. Förekomst av krav på åtgärder gällande byggnadsteknisk brandavskiljning med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Dörrstängare, ex. 

- Ska installeras i brandcellsgräns. 

- Ska installeras i parti som inte utgör brandcellsgräns. 

- Ska justeras för att stänga ordentligt. 

- Ska kompletteras med magnetuppställning eller free-

swing om vanligen uppkilad. 

43,3 % 30,4 % 

Brandcellsgränser, ex. 

- Boenderum ska brandtekniskt avskiljas mot varandra 

och mot korridor. 

- Korridor ska brandtekniskt avskiljas mot invändig 

trappa. 

- Ska inventeras och kompletteras. 

- Genomföringar ska tätas. 

21,7 % 11,8 % 

Branddörrar, ex. 

- Ska bytas till brandteknisk klassad dörr. 

- Ska kompletteras med svällist eller liknande. 

22,9 % 22,5 % 

Fönster, ex. 

- Ska bytas till brandtekniskt klassat fönster. 

4,8 % 0,0 % 

Dörrars tillhållning, ex. 

- Fallkolv ska falla in i slutblecket. 

- Dörr ska ej kunna öppnas utan kraft på beslaget. 

15,7 % 12,7 % 

Ventilation, ex. 

- Brand- och brandgasspjäll ska installeras. 

- Brandskyddsfunktioner ska inventeras. 

- ”Fläkt i drift”-system ska finnas dokumenterat. 

10,8 % 7,8 % 

 

Den åtgärd som bedömdes vara skälig flest gånger och därmed kravställdes mest frekvent i 

föreläggandena var dörrstängare, vilket återfanns i ungefär var tredje föreläggande för både 

verksamhetsklass 4 och 5B, se figur 5. I vissa fall handlade det om dörrstängare som var ur 

funktion, exempelvis genom att armen kopplats ur, som förelades att repareras. Det förekom 

också självstängande dörrar som stod uppställda med kil, även dessa betraktades som ur 

funktion. Som åtgärd för självstängande dörrar som ofta stod uppställda förelades installation av 

free-swingsautomatik eller magnetuppställning. Som alternativ till tekniska lösningar förekom 

även organisatoriska åtgärder där självstängande dörrar ska ingå i det systematiska 

brandskyddsarbetet för att säkerställa dess funktioner. I andra fall handlade det om avsaknad av 

dörrstängare i dörrar som räddningstjänsten ansåg borde hållas stängda. Som motivering till att 

installera dörrstängare anger räddningstjänsten förhindrande av brand- och brandgasspridning, 

särskilt till utrymningsvägar. 
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Enligt dagens byggregler (BBR 29) gäller att: 

5:534: Dörrar, luckor och portar i en avskiljande konstruktion ska utformas så att 

brandcellsgränser upprätthålls. (BFS 2011:26). 

Vidare anger det allmänna rådet att: 

[…] Dörrar till och i utrymningsväg som inte kan förväntas vara stängda bör förses med 

dörrstängare. Dörrar som kan förväntas vara stängda är till bostäder i verksamhetsklass 3, 

hissmaskinrum och teknikutrymmen. […] 

För verksamhetsklass 5B gäller dessutom att: 

5:546: Dörrar till lägenheter får utformas utan dörrstängare om ett begränsat antal rum 

ansluter till gemensamma utrymmen. (BFS 2013:14). 

Där det allmänna rådet anger: 

[…] Lägenhetsdörr kan utformas utan dörrstängare om högst åtta lägenheter ansluter till sådana 

gemensamma utrymmen. Avskiljande konstruktion mellan anslutande utrymmen bör utformas i 

lägst brandteknisk klass E 15 med dörrar i klass E 15-C. (BFS 2013:14). 

Kortfattat är dörrstängare aktuellt enligt dagens byggregler på flertalet ställen i byggnader för 

både verksamhetsklass 4 och 5B, såsom till boenderum och till utrymningsvägar. I 

räddningstjänstens föreläggande var det dock inte alltid som byggreglerna applicerades i 

enlighet med de allmänna råden i BBR, vilket exemplifieras genom följande: 

I ett LSS-boende med fem lägenheter förelade Uppsala brandförsvar (dnr 2017-000557) ägaren 

att installera dörrstängare till samtliga lägenheter. Om dörrarna ansågs behöva stå öppna skulle 

dessa dessutom kompletteras med magnetuppställning. Enligt bakgrundsinformationen i 

föreläggandet utgjorde varje boenderum egen brandcell i brandteknisk klass EI 30, det fanns två 

oberoende utrymningsvägar och ett brand- och utrymningslarm. Som vägledning för bedömning 

angav Uppsala brandförsvar att BBR 24 har använts och hänvisade till de kapitel som innehåller 

krav på dörrstängare. Dock nämndes inget om ovan nämnda kapitel 5:546, som egentligen anger 

att boenderummen kan utföras utan dörrstängare. Med endast dörrstängare i beaktning kan det 

därför ses som att räddningstjänsten i detta fall ställde högre krav än aktuella byggregler. 

Det fanns dock andra delar av LSS-boendet från år 1995 som inte levde upp till byggreglerna. 

Exempelvis var boenderummen utförda som brandceller i klass EI 30, kravet idag är EI 60. 

Dessutom framkom inte om boendesprinkler fanns installerat, vilket också är ett krav idag. 

Varken komplettering av brandceller till EI 60 eller installation av sprinkler krävdes i 

föreläggandet. Utan att nämnas i dokumentet kan det tänkas troligt att dörrstängare förelades 

som en skyddshöjande åtgärd som alternativ till att installera sprinkler eller komplettera 

brandcellsgränser. 

Dörrstängare som var ur funktion vanligt förekommande, vilket ger indikationer på betydelsen 

av systematiskt brandskyddsarbete. Vid tillsyn av ett värdshus år 2017 konstateras av Uppsala 

brandförsvar följande brist: 

Brandcellsdörr till köket från korridoren vid huvudentrén, vilken kompletterades med 

dörrstängare efter tillsynen 2012, nu stod uppställd med dörrstopp mot golv och en 

receptionsdisk var placerad framför dörren. Receptionsdisken hindrar dörren från att kunna 

stänga i händelse av brand. 
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I föreläggandet (dnr 2016-001722) som meddelades i samband med tillsynen krävdes att 

bristen åtgärdas genom installation av magnetuppställning som släpper vid aktivering av det 

automatiska brand- och utrymningslarmet samt att receptionsdisken flyttas och monteras fast. 

Föreläggandet från fem år tidigare som kravställde installation av dörrstängare var därför 

tämligen verkningslöst eftersom personalen ändå valt att ställa upp dörren med kil. 

Brandcellsgränser framkom generellt inte som självklara att kräva ur ett skälighetsperspektiv. 

Bakgrundsinformationen kring byggnadernas brandcellsindelning varierade i föreläggandena 

för de tre räddningstjänsterna som studerades. I vissa förelägganden listades klart och tydligt 

vilka delar av byggnaden som utgör egna brandceller, i andra förelägganden nämns inte 

brandcellsgränser alls. Om detta berodde på avsaknad av brandcellsgränser eller att brister inte 

påträffades i brandcellsgränser var alltså inte helt tydligt utifrån föreläggandena. 

Enligt dagens byggregler (BBR 29) anges att: 

5:554 I verksamhetsklass 4 ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan varje gästrum 

eller svit med avskiljande konstruktion. (BFS 2011:26). 

Med det allmänna rådet: 

Gästrum eller sviter bör utföras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen bör 

utformas i lägst klass EI 60. (BFS 2011:26). 

För Vk 5B gäller samma krav på brandcellsindelning gällande boenderum: 

5:546 I verksamhetsklass 5B ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan 

bostadslägenheter med avskiljande konstruktion. Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses 

med automatiskt släcksystem. […] 

Med tillhörande allmänna råd: 

Bostadslägenheter bör utföras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen bör 

utformas i lägst klass EI 60. […] 

Sammanfattningsvis är utgångspunkten i nybyggnadskraven idag att varje boenderum i både 

Vk 4 och 5B ska utgöra egen brandcell i brandteknisk klass EI 60. I de granskade föreläggandena 

förekom flertalet varianter på hur brandceller behandlades. 

Ett exempel är ett stödboende för ungdomar med autism och utvecklingsstörning som efter 

tillsyn av Brandkåren Attunda förelades (dnr 100.2015.01335) att installera brandklassade 

dörrar i EI 30 med dörrstängare till boenderum, tvättstuga och kök. Byggnaden utgörs av en villa 

i två plan i suterräng och har plats för fyra barn i åldrarna nio till femton. Enligt föreläggandet 

fanns det ingen uppenbar brandcellsindelning i byggnaden, men den enda krävda åtgärden 

syftade till att byta själva dörrarna och ingen information om väggar, bjälklag eller ventilation 

gavs. I bedömningen angavs att syftet med åtgärderna är att förhindra att de ordinarie 

utrymningsvägarna slås ut av rökspridning i ett tidigt skede. 

Ett annat exempel ges av ett omfattande föreläggande utfärdat av Räddningstjänsten Norrtälje 

(dnr KS 2021-166) till ett sommarkollo bestående av flertalet äldre stugor med flera boenderum 

i samma stuga. Samtliga boenderum i alla stugor föreläggs utgöra egna brandceller i 

brandteknisk klass EI 30, där befintliga väggar ska verifieras. De väggar som inte uppnår EI 30 

ska kompletteras med flera lager gipsskivor. Dörrar ska säkerställas uppfylla EI 30 och förses 

med dörrstängare. Som beslutsstöd för åtgärderna refererar räddningstjänsten till SRVFS 
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2008:3 om att gästrum ska vara brandtekniskt avskilda och utgöra egna brandceller. Genom att 

förstärka boenderummens innerväggar och dörrar är förhoppningen att tillgänglig tid för 

utrymning ökas väsentligt då brandspridning fördröjs eller begränsas till sitt startutrymme, 

vilket lämnar korridoren tillgänglig. 

Varför just klass EI 30 krävs ovan och inte EI 60 framkommer inte i föreläggandet. I ett annat 

föreläggande utfärdat av Räddningstjänsten Norrtälje (dnr 2016-1353.171) kravställs att 

samtliga gästrum på ett mindre hotell/vandrarhem ska avskiljas i lägst klass EI 60. Byggnaden 

är en äldre tvåplansvilla med totalt åtta boenderum. Förutom att dörrar och väggar ska 

verifieras och kompletteras kravställs dessutom att ventilationen åtgärdas med spjäll eller 

separata system. Dörrarna ska förses med dörrstängare och ges det specifika kravet EI 30-SaC, 

alltså med krav på röktäthet. I beslutet hänvisar räddningstjänsten både till SRVFS 2008:3 och 

avsnitten i BBR gällande brandcellsindelning för gästrum och motiverar åtgärden med följande: 

[…] Att utrymningsvägar och sviter eller gästrum ska vara egna brandceller har länge varit 

ett krav i byggreglerna. Att inte uppnå detta är en väsentligt lägre brandskyddsnivå jämför 

med nybyggnationer, därmed är det även ett väsentligt lägre skydd än vad man kan förvänta 

som sig besökare eller boende. 

På ovannämnda stödboendet, sommarkollot och vandrarhemmet ställs alltså tre olika krav på 

brandcellsindelning; den första utan krav på brandteknisk klass i väggar, den andra med EI 30 

och den sista med EI 60. Byggnaderna och verksamheterna har olika förutsättningar för 

brandskyddet i övrigt och ska inte jämföras rakt av, men gemensamt är att samtliga boenderum 

ska utgöra egna brandceller i EI 60 enligt dagens byggregler. Varför det skiljer sig från fall till fall 

behandlas i rapportens diskussionsavsnitt. 

För dörrar i brandcellsgränsers förekom det olika krav i föreläggandena. Dels förekom byte till 

dörrar med brandteknisk klass EI 30, dels komplettering av befintliga dörrar med svällist eller 

dylikt. I ett fåtal fall förelades befintliga dörrar att kompletteras med minerit- eller gipsskivor, 

framförallt i mycket gamla byggnader där dörrarna kan tänkas ha ett kulturhistoriskt värde och 

det därav funnits visst motstånd till att helt byta typ av dörr. 

För fönster i brandcellsgränser var det framförallt mot utrymningsvägar som byte till 

brandklassade glas förelades. Ett exempel ges av föreläggande från Uppsala brandförsvar (dnr 

2019-000628) till ett hotell där ett oklassat fönster som vetter mot utvändig spiraltrappa skulle 

bytas till ett fönster, inklusive båge, med brandteknisk klass som endast går att öppna med 

nyckel eller annat likvärdigt verktyg. Det framkommer dock inte i föreläggandet vilken specifik 

brandteknisk klass som det nya fönstret ska erhålla. Som motiv till åtgärden anger 

räddningstjänsten följande: 

Fönster som vetter mot utrymningsväg, där avståndet till de utrymmande personerna 

understiger 2,0 meter, ska vara ej öppningsbara samt utförda med brandteknisk klassning. 

Detta krav ställs för att personerna som utrymmer ska kunna göra det på ett tryggt sätt utan 

att erhålla skador av en brand som pågår i något rum som passeras. 

I 17 fall av de 185 föreläggandena som granskades förekom krav på åtgärder kopplade till 

ventilationen. Den mest frekventa bristen som påpekades var att gäst- eller boenderum inte var 

brandteknisk avskilda från övriga delar av byggnaden. De åtgärder som krävdes var antingen en 

valfri godkänd metod för brandteknisk avskiljning som ägaren själv får åtgärda och 

dokumentera, alternativt specificerades installation av brand- och brandgasspjäll. Det förekom 

också förelägganden där det krävdes att vissa sektioner av byggnaden försågs med brand- och 

brandgasspjäll, men inte varje boenderum. Vid en tillsyn av ett hotell i Uppsala kunde ingen 
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dokumentation på kontroller och underhåll av spjäll eller fläktar i drift uppvisas. Systemet 

bedömdes som icke skäligt och förelades (dnr 2020-001082) med en fullständig genomgång av 

sakkunnig för att möta nybyggnadskrav. Ett uttalande från en ventilationsfirma bifogades 

föreläggandet: 

Vill påpeka att det är väldigt svårt att se en helhet hur allt är uppbyggt i fastigheten. Detta 

då allt byggts om i flera omgångar. Flera olika entreprenörer har gjort olika saker och det 

finns väldigt bristfälligt underlag. Under utredning så hittar vi på diverse brandspjäll med 

mera. Gränsdragningen kommer bli att vi kan absolut inte ta ansvar för någonting gällande 

brandfunktioner i fastigheten. Vi kan lokalisera brandspjäll och dokumentera vart dessa är 

placerade. Men funktionsansvaret kan jag ej ha. Vi har som sagt hittat på en del spjäll med 

mera. Vissa stämmer inte alternativ har vi ej hittat på dessa. Om vi ej hittar spjäll kan det 

bero på att de EJ är åtkomliga. 

3.3.2 Utrymningsvägar 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till utrymningsvägar återfinns i tabell 5. 

Tabell 5. Förekomst av krav på åtgärder gällande utrymningsvägar med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Alternativ utrymningsväg, ex. 

- Saknas och ska därför anordnas. 

- Liststege ska ersättas av utvändig trappa. 

22,9 % 16,7 % 

Vägledande markeringar, ex. 

- Saknas och ska därför installeras. 

- Ur funktion och ska därför repareras. 

- Ska ingå i verksamhetens egenkontroller. 

- Ska bytas till korrekt typ (belyst/genomlyst). 

- Ska tas bort från dörrar som inte utgör utrymningsväg. 

25,3 % 13,7 % 

Dörrbeslag, ex. 

- Ska bytas till beslag anpassat för verksamheten. 

- Låsanordning ska kunna överbryggas. 

- Återinrymning ska möjliggöras. 

20,5 % 15,7 % 

Utrymningsplaner, ex. 

- Saknas och ska därför anordnas. 

- Ska uppdateras med befintliga utrymningsvägar. 

- Ska innehålla information om vad som ska göras vid 

händelse av brand. 

- Ska kompletteras med information på flera språk. 

24,1 % 1,9 % 

Tillgång till utrymningsvägar, ex. 

- Fritt mått i gångstråk eller dörrar ska säkerställas. 

- Draperier eller liknande som täcker utrymningsväg ska 

tas bort. 

8,4 % 1,0 % 

Brännbart i utrymningsväg, ex. 

- Lättantändliga soffor i gemensamhetsutrymmen ska 

ersättas av gedigna trämöbler. 

6,0 % 1,0 % 

Öppningsriktning, ex. 

- Dörr ska åtgärdas för att kunna öppnas i 

utrymningsriktningen. 

0,0 % 1,9 % 
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I de granskade föreläggandena återfanns ett stort antal brister kopplade till en persons 

möjlighet att utrymma vid händelse av brand. Ett av de kanske mest omfattande kraven på 

åtgärder var också bland de vanligaste, nämligen att anordna en alternativ utrymningsväg. 

Grundkravet i byggreglerna har länge varit att det ska finnas två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. Kravet återfinns redan år 1946 i Byggnadsstyrelsens anvisningar till 

byggnadsstadgan, BABS, men anges idag i BBR som: 

5:321 Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt 

utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller 

lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan. 

På mindre verksamheter i Vk 4, exempelvis pensionat eller vandrarhem, utgörs byggnaden inte 

sällan av äldre tvåplansvillor. För denna typ av byggnad krävdes i föreläggandena vanligtvis att 

varje boenderum över markplan ska kompletteras med en utvändig trappa. Exempel på en 

vanligt förekommande formulering ges av ett föreläggande av ett pensionat från 

Räddningstjänsten Norrtälje (dnr 2017-000499): 

Från två av gästrummen saknas det två av varandra oberoende godtagbara 

utrymningsvägar. Utrymning med liststege är inte en acceptabel lösning eftersom det beror 

på gästens fysiska förmåga, som inte kan garanteras, samt att det finns en överhängande 

risk för fall och skador vilket enligt Svensk byggnorm, PFS 1983:2 kap. 37:223, ska 

förebyggas. En nödbalkong eller fönsterbrygga innebär att en gäst får tillgång till en avsats 

att sätta fötterna på innan de går nedför trappan. […] 

Att räddningstjänsten refererar till PFS 1983:2 beror på att det var samma år som byggnaden 

senast bytte verksamhet. Vidare skriver räddningstjänsten i föreläggandet att: 

Räddningstjänsten Norrtälje Kommun anser att två av varandra oberoende 

utrymningsvägar är en förutsättning för att uppnå skäligt brandskydd eftersom både gamla 

och nya byggregler föreskriver att det ska finnas från rum som används mer än tillfälligt och 

för att öka personsäkerheten genom att gäster ska ha en rimlig chans att kunna sätta sig 

själva i säkerhet. 

I ett annat föreläggande (dnr 2018-00372) på en hotellverksamhet i Upplands-Bro meddelar 

Brandkåren Attunda följande: 

Liststege ska monteras på fasaden utanför fönstret till vart och ett av de två gästrummen på 

övre plan i Lilla Villan. Det fönster som respektive stege monteras invid ska vara sidohängt. 

Liststegarna ska uppfylla SS 831340. 

Installation av liststege som alternativ utrymningsväg har inte varit frekvent förekommande 

som åtgärdskrav i de undersökta föreläggandena. I de allra flesta fall har det snarare tvärtom, 

som i Norrtäljes föreläggande, handlat om att ersätta befintliga liststegar med utvändiga trappor. 

Även i Vk 5B har förelägganden meddelats med krav på installation av fast utvändig trappa. 

Exempelvis kräver Räddningstjänsten Norrtälje (dnr KS 2019-2517) att ett gruppboende ska 

installera utvändig nödbalkong och trappa från utrymmen på våningsplan 2 och 3. Tillträde till 

balkongen ska ges av en dörr i fasad och inte av fönster. Som stöd för bedömning hänvisar 

räddningstjänsten till BBR, bland annat anges att fönsterutrymning med hjälp av 

räddningstjänstens stegar inte är godtagbart i Vk 5B. Föreläggandet är ett av få som dessutom 

hänvisar till tidigare domslut för att styrka sitt beslut: 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation ”I skälig omfattning” redovisas 

ett tillsynsärende från ett serviceboende i Kv. Skruven, Ronneby kommun. Tillsynen är utförd 
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enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Serviceboendet är inhyst i ett flerfamiljshus 

med tillgängligt öppet trapphus som utrymningsväg. Den kommunala räddningstjänsten 

förelade om dörr och trappa till mark från varje lägenhet som alternativ utrymningsväg. 

Beslutet överklagades och Länsstyrelsen i Blekinge län ansåg att tillskapandet av alternativ 

utrymningsväg med dörrar och trappor var berättigat. Ärendet gick därefter vidare till 

Länsrätten som beslutade att häva föreläggandet och hänvisade tillbaka den till kommunala 

räddningstjänsten för ytterligare handläggning. Ärendet slutade i Kammarrätten i 

Jönköping som beslutade att upphäva Länsrättens dom och fastställa Länsstyrelsens beslut. 

En frekvent återkommande åtgärd kopplat till utrymning var vägledande markeringar. 

Vanligtvis handlade bristerna om avsaknad av markeringar till utrymningsvägar eller belysta 

markeringar som inte längre lös. Vid några tillfällen förelades verksamheten att byta typ, från en 

efterlysande till en belyst eller genomlysande. I de fall markeringar visade felfunktion som inte 

åtgärdats förelades nyttjanderättshavaren att vägledande markeringar ska ingå i verksamhetens 

egenkontroller. Det förekom också ett fåtal vägledande markeringar som pekade fel, det vill säga 

till väg som inte utgjorde utrymningsväg, vilka förelades att justeras eller tas bort. För att 

motivera kravet på vägledande markeringar angav Uppsala brandförsvar följande: 

En utrymning ska inte hindras av svårigheter att orientera sig i en byggnad varpå 

vägledande markeringar ska finnas i utrymmen som är svårorienterade, exempelvis i lokaler 

där det inte är uppenbart var utrymningsvägarna är placerade eller lokaler där 

dagsljusinsläpp saknas. Saknas vägledande markering kan orienteringssvårigheter uppstå 

och en utrymning avsevärt försvåras och i värsta fall omöjliggöras. 

I 32 av de totalt 185 granskade föreläggandena förekom krav på åtgärder kopplat till dörrars 

beslag i utrymningsvägar. Låsta dörrar, svårmanövrerade vred och problem vid återinrymning 

var vanligt förekommande brister. Vid ett par tillfällen förelades ägaren om att justera 

dörrbladet så att dörren alltid kan öppnas i utrymningsriktningen. I de åtgärder som förelades 

hämtade räddningstjänsten vägledning från aktuella byggregler. Dörrars beslagning regleras i 

BBR 29 enligt: 

5:335 Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och 

lätta att identifiera som utgångar. Inåtgående dörrar får endast användas om köbildning inte kan 

förväntas uppstå framför dörren. […] Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att 

öppna och passera. 

Ett exempel där byggreglerna användes som bedömningsstöd ges av föreläggande (dnr 2016-

001890) av ett vårdboende med 55 boenderum. Uppsala brandförsvar konstaterade vid 

tillsynen att de alternativa utrymningsdörrarna i korridorerna hade olika lösningar på 

upplåsning av dörrarna gällande placering och utseende på nödöppningsknapparna, vilket 

skulle bidra till sämre möjligheter för snabb och säker utrymning. Som åtgärd krävdes att 

vårdboendet installerade beslag enligt SS-EN 179 alternativt standardisera de elektriska 

nödöppningsknapparna vad gäller utseende och funktion. Vita nödöppningsknappar skulle bytas 

till gröna då det fanns många olika knappar vid dörrarna. 

I de flesta fall verkar det självklart vilka dörrbeslag som kan kravställas och räddningstjänsten 

tycktes utgå från personantalet i verksamheten tillsammans med BBR. För vissa verksamheter 

var det dock inte lika självklart. Ett exempel på detta är demensboende, där det kan uppstå en 

konflikt i bra utrymningsmöjligheter kontra de boendes säkerhet. Ett demensboende i 

Upplands-Bro förelades av Brandkåren Attunda (dnr 100.2017.00070) att ta bort de 

försvårande öppningsanordningarna i utrymningsvägarna. Flera dörrar var försedda med en 
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anordning bestående av vajer och krok i överkant i dörren, vilket inte sågs acceptabelt. 

Räddningstjänsten accepterade dock vissa typer av försvårande åtgärder, exempelvis ett kodlås 

vid dörren där koden tydligt stod angiven på låsenheten. 

3.3.3 Nödbelysning 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till nödbelysning återfinns i detalj i tabell 6. 

Tabell 6. Förekomst av krav på åtgärder gällande nödbelysning med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Installation av nödbelysning, ex. 

- Nödbelysning saknas i utrymningsvägar/ 

gemensamhetsytor/trappor för utrymning och ska därför 

installeras. 

20,5 % 24,5 % 

 

Nödbelysning framkom som en vanlig åtgärd i de båda verksamhetsklasserna. I Vk 4 hänvisade 

räddningstjänsterna ofta till SRVFS 2008:3, där det i form av kommentar till ett allmänt råd 

anges att nödbelysning ska finnas i utrymningsvägarna. Det förekom även hänvisningar till BBR 

5:354, som i princip anger samma sak: 

5:354 Verksamhetsklass 4 

[…] Utrymningsvägar ska vara försedda med nödbelysning. (BFS 2011:26). 

Som motivering för att installera nödbelysning angavs att det ska vara möjligt att utrymma 

byggnaden på ett snabbt och säkert sätt vid händelse av brand, även vid ett eventuellt 

strömavbrott. För verksamhetsklass 5B användes samma motivering som ovan, med tillägget att 

personal ska ha bättre möjligheter att utföra tidig räddningsinsats för de boende. För Vk 5B 

hänvisades det till BBR 5:356: 

5:356 Verksamhetsklass 5B 

[…] Utrymningsvägarna från utrymmen i verksamhetsklass 5B ska vara försedda med 

nödbelysning. (BFS 2011:26). 

Samma detaljkrav avseende belysningsstyrka och tidskrav som finns i BBR angavs också i 

åtgärderna. Vid flera tillfällen kravställdes nödbelysning i gemensamhetsytor, vilka egentligen 

utgör väg till utrymningsväg och inte utrymningsväg. Anledningen tycktes vara avsaknad av 

regelrätta utrymningsvägar i form av avskilda korridorer eller trapphus enligt moderna 

byggreglers standard (Norrtälje dnr 2017-681.171). Vid ett fåtal tillfällen utgjorde 

räddningstjänstens åtgärder lägre nivå än BBR-kraven, exempelvis i ett föreläggande (dnr KS 

2021-166) från Räddningstjänsten Norrtälje till ett sommarkollo (Vk 4), som angav följande 

motivering: 

Boverkets byggregler anger att nödbelysningen ska ha en batteribackup på 60 minuter. 

Räddningstjänsten anser i det här fallet att 30 minuter räcker för att individerna ska hinna 

utrymma. 

I endast ett av föreläggandena kravställdes inte nödbelysning i en verksamhet där 

tillsynsförrättaren angivit att nödbelysning saknades (Attunda dnr 2020-000206-100). Åtgärden 

blev i stället att byta ut efterlysande vägledande markering mot nya då befintliga tappat sin 

fluorescerande förmåga. 
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3.3.4 Brand- och utrymningslarm 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till brand- och utrymningslarm återfinns i 

detalj i tabell 7. 

Tabell 7. Förekomst av krav på åtgärder gällande brand- och utrymningslarm med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Underhåll av brand- och utrymningslarm, ex. 

- Revisionsbesiktningen är utdaterad och ska därför 

utföras på nytt. 

- Ignorerade felmeddelanden i larmtablån ska åtgärdas 

med bättre rutiner och egenkontroller. 

- Dokumentation av larmet och dess funktioner saknas och 

ska åtgärdas. 

26,5 % 5,9 % 

Utbyggnad av brand- och utrymningslarm, ex. 

- Brandvarnare i boenderum ska bytas till rökdetektorer 

som kopplas på befintligt brandlarm. 

- Fler signaldon ska installeras för att öka hörbarheten av 

utrymningslarmet. 

- Fler larmtryckknappar ska installeras i byggnaden. 

20,4 % 11,8 % 

Vidarekoppling av brand- och utrymningslarm, ex. 

- Personal finns inte att tillgå dygnet runt och därav ska 

brand- och utrymningslarmet vidarekopplas till SOS 

Alarm. 

16,9 % 0,0 % 

Installation av brand- och utrymningslarm, ex. 

- Seriekopplade brandvarnare anses otillräckliga och ska 

därför ersättas av ett brand- och utrymningslarm. 

8,4 % 2,9 % 

Installation av seriekopplade brandvarnare, ex. 

- Med avseende på verksamhetens omfattning bedöms 

fullständigt brand- och utrymningslarm inte behövas 

men åtminstone ska seriekopplade brandvarnare 

installeras. 

7,2 % 0,0 % 

 

Gällande underhåll av brand- och utrymningslarmet förekom särskilt många förelägganden av 

Uppsala brandförsvar, men det förekom även förelägganden från Norrtälje och Attunda. Oftast 

handlade det om brister i egenkontroller, avsaknad av revisionsbesiktning eller ohanterade 

felmeddelanden. Som vägledning för bedömning av bristerna hänvisades bland annat till 

Brandskyddsföreningens regler för brandlarm, SBF 110, och de avsnitt i BBR som anger kraven 

när det ska finnas: 

5:354 Verksamhetsklass 4 

Utrymmen i verksamhetsklass 4 ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i 

händelse av brand. (BFS 2011:26). 

Samma krav återfinns för Vk 5B: 

5:356 Verksamhetsklass 5B 

Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i 

händelse av brand. (BFS 2011:26). 
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I de allmänna råden anges att tidig upptäckt och varning bör utgöras av utrymningslarm som 

kan aktiveras manuellt och med automatiskt brandlarm. Undantaget är hotell med dörr från 

gästrum i markplan, eller små hotell med färre än 5 rum eller 9 bäddar, då anses brandvarnare 

vara tillräckligt. 

Vad det gäller utbyggnad av brand- och utrymningslarm handlade det ofta om att komplettera 

med fler rökdetektorer som kopplas på befintligt brandlarm. I Vk 4 var det flertalet tillfällen då 

seriekopplade brandvarnare inte godkändes, huvudsakligen då det fanns fler än 5 rum eller 9 

bäddar. Som vägledning för skälighetsbedömning användes i de fallen SRVFS 2008:3. 

Även i Vk 5B förekom seriekopplade brandvarnare som inte godkändes. En äldre lösning, som 

återfinns i bland annat äldreboenden, bestående av brandvarnare som är kopplade till boendes 

trygghetslarm och vidare till personaldosor godkänns inte längre av Uppsala brandförsvar (dnr 

2019-001567). Anledningen till beslutet var att brandvarnarna inte kunde avge felsignal. Till en 

början, efter en tillsyn år 2016, försökte Uppsala säkerställa brandvarnarnas funktion genom att 

förelägga äldreboendet med SBA-åtgärder i form av månatlig egenkontroll av brandvarnarna. 

Vid tillsyn tre år senare visade det sig att inga kontroller hade genomförts. Därav förelades 

äldreboendet att bygga ut det brand- och utrymningslarm som fanns i kommunikationsvägarna 

till att även täcka boenderummen. 

3.3.5 Sprinkler 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till sprinkler återfinns i detalj i tabell 8. 

Tabell 8. Förekomst av krav på åtgärder gällande sprinkler med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Underhåll av sprinkler, ex. 

- Revisionsbesiktning finns inte dokumenterat de senaste 

15 månaderna och ska därför utföras. 

- Egenkontroller ska regelbundet utföras och 

dokumenteras. 

7,2 % 2,9 % 

Installation av sprinkler, ex. 

- Sprinkler bedöms väsentligt för brandskyddet och ska 

därför installeras. 

0,0 % 4,9 % 

 

Installation av sprinkler återfanns som krav i 5 av de totalt 185 föreläggandena som granskades. 

Samtliga kravställdes av Räddningstjänsten Norrtälje i Vk 5B. I samtliga fall var kravet en 

heltäckande sprinkleranordning bestående av boendesprinkler typ 3. Räddningstjänstens 

motivering var att tiden innan personalen kan påbörja en livräddande insats är för lång utan 

sprinkleranläggning. Det hänvisades till SBF 110:8 som anger att tar upp till 40 sekunder innan 

utrymningslarmet aktiveras efter att rök detekterats av detektorn. Först efter denna tid skulle 

personalen då kunna påbörja lokalisering av branden. Installation av sprinkler skulle ge mer 

tillgänglig tid för personalen att utrymma den boende från det brandutsatta utrymmet, samtidigt 

som tiden för att utrymma andra boende ur byggnaden också förlängs avsevärt. Åtgärdens 

motivering avslutas med: 

Räddningstjänsten Norrtälje kommun anser att installation av en sprinkleranläggning är en 

skälig åtgärd för att uppnå en skälig personsäkerhet, trots de omfattande kostnader som 

åtgärden medför. (dnr 2018-1917.171). 
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3.3.6 Allmänna organisatoriska åtgärder 

De åtgärder presenterade i figur 5 som kategoriseras till allmänna organisatoriska åtgärder 

återfinns i detalj i tabell 9. 

Tabell 9. Förekomst av krav på åtgärder gällande allmänna organisatoriska åtgärder med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Allmän komplettering av rutiner, ex. 

- Dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet 

saknas eller är bristfällig och ska därför förbättras. 

- Egenkontroller saknas eller efterlevs ej och ska därför 

förbättras. 

- Riskanalys ska utföras för verksamheten. 

26,5 % 17,6 % 

Utbildning för personal, ex. 

- Nyanställd personal eller vikarier har inte genomgått 

brandskyddsutbildning vilket ska göras. 

- Befintlig personal saknar tillräcklig kunskap om 

verksamhetens brandskydd och ska därför utbildas. 

15,7 % 10,8 % 

Personalens agerande vid händelse av brand, ex. 

- Det ska skapas bättre rutiner för vilka uppgifter som ska 

utföras vid händelse av brand, förslagsvis med 

åtgärdskort. 

- Personalen ska bättre kunna läsa av brandlarmstablån i 

syfte att lokalisera utlöst detektor tidigare. 

7,2 % 11,8 % 

Utökad personalstyrka, ex. 

- Det ska alltid finnas personal att tillgå vid behov av 

utrymning. 

- Räddningslakan används för utrymning och därför ska 

minst två personal alltid finnas på plats. 

- Avsaknad av andra delar av brandskyddet ska 

kompletteras med ronderande personal till dess att 

bristerna blivit åtgärdade. 

0,0 % 6,9 % 

 

Olika former av krav organisatoriska åtgärder var vanligt förekommande. Ofta handlade det om 

brister i underhållet av det byggnadstekniska brandskyddet eller brandtekniska installationer 

som, förutom krav på teknisk åtgärd, även förelades med bättre egenkontroller. 

Räddningstjänsterna menade på att om det systematiska brandskyddsarbetet fungerat korrekt 

så hade de tekniska bristerna upptäckts och åtgärdats av den interna organisationen. 

Ofullständig dokumentation, eller i vissa fall total avsaknad av dokumentation, ledde också till 

föreläggande. Personal som inte hade koll på organisationens agerande vid händelse av brand 

ledde till föreläggande om utbildning eller komplettering med så kallade åtgärdskort. Det 

framkom även fall där personal på vårdboenden inte kunde läsa av brandlarmstablån eller att 

det saknades vetskap om vilka boenderum de olika detektorkoderna motsvarade. De 

organisatoriska åtgärderna skälighetbedömdes med hjälp av SRVFS 2004:3 och SRVFS 2008:3. 
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3.3.7 Övriga åtgärder 

Förutom kraven nämnda ovan förelades även åtgärderna som presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Förekomst av övriga krav på åtgärder med tillhörande exempel. 

Systemdel 
Förekomst 

i Vk 4  

Förekomst 

i Vk 5B 

Handbrandsläckare 

- Befintliga handbrandsläckare är inte längre i funktion 

och ska därför bytas. 

- Handbrandsläckare ska installeras på fler ställen i 

byggnaden. 

6,0 % 3,9 % 

Spisvakt 

- Spisvakt ska installeras. 

1,2 % 3,9 % 

Timer 

- Timer till pentry/köksutrustning ska installeras. 

1,2 % 0,0 % 

Brandgasventilation 

- Brandgasventilation är ur funktion och ska därför 

åtgärdas. 

- Rökluckor finns med i brandskyddsdokumentationen 

men saknas fysiskt, ska därför installeras. 

2,4 % 1,9 % 

Övrig skyltning 

- Larmtryckknappar ska kompletteras med korrekt 

skyltning. 

- Handbrandsläckare ska kompletteras med korrekt 

skyltning. 

4,8 % 0,0 % 

Container 

- Ska flyttas längre bort från byggnaderna. 

1,0 % 0,0 % 

Stigarledning 

- Ska göras mer tillgänglig för räddningstjänst genom 

bättre skyltning. 

0,0 % 1,0 % 

Räddningsmadrasser/lakan 

- Ska införskaffas i utrymningssyfte. 

0,0 % 1,0 % 

Personaldosor 

- Ska anslutas till det automatiska brandlarmet i syftet 

tidig upptäckt av brand med hjälp av information om 

vilken detektor som löst ut. 

0,0 % 1,0 % 

 

De sista kraven som återfanns i föreläggandena, ovan benämnda som övriga, förelades endast 

enstaka gånger. De flesta handlade om enkla säkerhetshöjande åtgärder som redan borde ha 

funnits i verksamheternas brandskydd. 
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4 Enkätstudie 

Som komplement till fallstudien utfördes en enkätstudie med ett större fokus på tankarna 

bakom bedömningen av skäliga åtgärder. Under enkätresultatens delavsnitt presenteras varje 

fråga med tillhörande svar i samma ordning som den förekom i enkäten.  

4.1 Genomförande av enkätstudie 
Enkäten skickades ut per e-mejl till 46 räddningstjänster runt om i landet. Urvalet baserades på 

MSB:s årsuppföljning av LSO där en kombination av antal tillsynsbesök och geografiskt läge 

avgjorde om en räddningstjänst skulle kontaktas, med målet att få en bredd av både stora och 

små räddningstjänster utspridda över hela landet. Då tillsynsbesök och bedömningar ofta sker 

individuellt uppmuntrades flera personer inom samma räddningstjänst att svara på enkäten. 

Både i mejlet till räddningstjänsten och i enkäten tydliggjordes att enkäten riktar sig till personal 

inom kommunal räddningstjänst som utför tillsyn över den enskildes skyldigheter enligt 2 kap. 2 

§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. De deltagande fick möjlighet att vara anonyma men 

behövde åtminstone ange vilken räddningstjänst de företrädde. Exakt vilka räddningstjänster 

som fick förfrågan att deltaga återges i bilaga C. 

Frågorna i enkäten utformades efter ämnesorienteringen och syftade till att undersöka och 

försöka förklara de otydligheter och frågetecken som uppstod i sammanhanget. Delvis handlade 

frågorna allmänt om tillsynsarbetet men fokus var hur skälighetsbedömningarna utförs i 

praktiken. Svarsalternativen utgjordes utav en blandning av flervalsalternativ, fritextssvar och 

likertskalor. 

4.2 Enkätresultat 
Enkäten skickades ut mellan 12:e och 14:e oktober år 2021 med sista svarsdag 29:e oktober. 

Totalt besvarades enkäten av 57 personer. Samtliga flervalsfrågor och likertskalor var 

obligatoriska medan några frågor med fritextssvar var frivilliga att besvara. Hur många som 

besvarat varje fråga framgår i bilaga D. 

4.2.1 Tillsyner och skälighet i allmänhet 

Enkätens första ämnesrelevanta fråga behandlade teman på tillsyner. Frågan som ställdes var: 

Fråga 1: Har er räddningstjänst haft något tema på tillsyner de senaste åren? (fritext) 

De svarande fick svara i fritext. Från svaren framkom det en stor blandning. Ett fåtal 

räddningstjänster hade inte haft någon form av tillsynstema. En del teman handlade om 

utökande av tillsyner som normalt inte brukar ingå i verksamhetsplanen, exempelvis 

radhusinventeringar. Andra teman handlade om extra fokus och tätare tillsyner på 

verksamheter som kommunen ansett ha förhöjd risk för brand eller olycka. Teman som 

nämndes återkommande var bland annat flerbostadshus på grund av källarbränder, 

vårdboenden, studentboenden, campingplatser, skolor, förskolor, bed and breakfast, hotell och 

industrier. Flera personer svarade att det finns samordningsvinster med tematillsyner, att det 

blir effektivt att göra flera liknande tillsyner under en viss tidsperiod, exempelvis: 

[…] Vi har genomfört tillsyner på liknande objekt inom vissa verksamhetsklasser under 

perioder, för att underlätta att göra likvärdiga bedömningar av skäligheten i brandskyddet 

för liknande verksamheter. Verksamheterna valdes efter en riskvärdering, där äldreboenden 

och andra typer av boenden eller verksamheter där personer övernattar/sover valdes 

inledningsvis. 
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Flertalet kommuner nämnde att de prioriterar tillsyner efter den riskbild som finns. En av de 

svarande angav att politikerbeslut i handlingsplanen innefattade säkra skolmiljöer, vårdmiljöer, 

hotell och radhusinventering. En del räddningstjänster svarade att de har en rullande 

tillsynsplan medan andra svarade att de teman de haft snarare berodde på ökad riskbild för viss 

typ av verksamhet. 

Enkätens andra fråga behandlade tillsynsförrättarens uppfattning av bedömning av skäligt 

brandskydd och löd som följande: 

Fråga 2: Hur ofta upplever du svårigheter i att bedöma vad som är skäligt brandskydd? 

De svarande fick svara på en linjär skala rankad från 1 till 7, där 1 innebar aldrig svårigheter och 

7 innebar alltid svårigheter att bedöma vad som är skäligt brandskydd. Svaren presenteras i 

figur 6. 

 

Figur 6. Svar på frågan "Hur ofta upplever du svårheter att bedöma vad som är skäligt brandskydd?". 

Skalan är 1 aldrig – 7 alltid. 

Resultatet visar att tillsynsförrättare ibland upplever svårigheter i att bedöma vad som är skäligt 

brandskydd. Ingen av de svarande angav att de aldrig (1) upplevt svårigheter. Två av de 

svarande angav att de alltid (7) upplever svårigheter i att bedöma vad som är skäligt 

brandskydd. De flesta svarande angav en trea, fyra eller femma på skalan vilket kan tydas som 

att tillsynsförrättare anser att det inte är helt självklart att bedöma vad som är skäligt 

brandskydd. 

Nästa fråga behandlade bedömning av skäligt brandskydd för olika verksamheter, frågan löd: 

Fråga 3: Finns det några verksamheter som du upplever är svårare att bedöma än andra? 

De svarande fick markera maximalt tre förbestämda alternativ. Alternativen utgick från 

verksamhetsklasserna i BBR samt möjlighet att svara att Nej, ingen verksamhet att svårare eller 

lättare att bedöma än andra. För en beskrivning av de olika verksamhetsklasserna, se bilaga D. 

Resultatet presenteras i figur 7. 
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Figur 7. Svar på frågan ”Finns det några verksamheter som du upplever är svårare att bedöma än andra?”. 

De verksamheter som de svarande upplevde svårare att bedöma var behovsprövade särskilda 

boenden och vårdboenden (Vk 5B), följt av gemensamhetsboenden (Vk 3B) samt hotell och 

korttidsboenden (Vk 4). Flera av alternativen med hög frekvens var samma som återfanns i 

första frågan om tematillsyner. 19 av 57 svarande uppgav att de inte upplevde någon 

verksamhet som särskilt svår eller lätt att bedöma. En del av de deltagande som svarat nej på 

frågan anger i kommande enkätfrågor att det inte är själva verksamhetstypen som påverkar hur 

svår bedömningen blir, utan att det främst är andra faktorer som påverkar. Mer om detta 

diskuteras senare i rapporten.  

Fråga 4: Vilka delar av brandskyddet upplever du som svårast att bedöma skäligheten 

kring? 

Svarsalternativen till frågan baserades på samma kategorier som återfinns i räddningstjänstens 

årsuppföljning av LSO. De svarande fick välja maximalt tre alternativ, se figur 8. 
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Figur 8.  Svar på frågan ”Vilka delar av brandskyddet upplever du som svårast att bedöma skäligheten kring”. 

Bland de svarande som angav Annan nämndes ventilation (4), sprinkler (3), underhåll av 

utrymningslarm i byggnad där det ej föreligger krav (1), brister som rör egendomsskydd (1), de 

boendes förmåga att utrymma (1), kombinationen av organisatoriska och tekniska åtgärder (1), 

svårigheter i implementering av åtgärder (1) och kostnad i förhållande till nyttan (1). 

4.2.2 Faktorer som påverkar bedömningen 

Nästa frågade handlade om försvårande faktorer vid skälighetsbedömning. De svarande fick 

svara i fritext och frågan som ställdes var: 

Fråga 5: Vilka faktorer kan försvåra bedömningen av skäliga åtgärder för brandskyddet i 

en viss byggnad? (fritextssvar) 

Bland svaren återfanns en stor bredd av försvårande faktorer. Ett försök att kategorisera svaren 

gjordes med följande rubriker och tillhörande exempel: 

Ändrad verksamhet 

- Förändringar i verksamheten. 

- Avsaknad av bygglov för de förändringar som skett, både i form av ombyggnationer och 

byte av verksamhet. 

- Ombyggnationer som skett stegvis under många år. 
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- Ökad brandbelastning i samband med ändringar, som exempel nämns äldre industri som 

blir till industrihotell. 

- Verksamheter som gör förändringar efter tillsyn för att undkomma vissa krav, som att 

påstå att personantalet begränsas till 150. 

- Bedömning generellt hur bra en byggnad är anpassad för den verksamhet som bedrivs 

där. 

 

Bristande dokumentation 

- Behov av att granska äldre bygglovshandlingar som inte längre går att få tag i. 

- Tekniska lösningar i byggnaden som inte finns beskrivna. 

- Allmän avsaknad av ritningar. 

- Avsaknad av dokumentation över ventilationen.  

 

Motsägelsefulla funktionskrav 

- Utrymningsmöjligheter kontra skalskydd. 

- Utrymning på demensboende, där det kan vara olämpligt att de boende har fri tillgång 

till alla dörrar. 

- Att hitta skäliga åtgärder till vissa typer av verksamheter. 

 

Tillsynsförrättaren 

- Brister som borde upptäckts tidigare. 

- Tidigare tillsynsförrättare som godkänt olika lösningar. 

- Räddningstjänsten måste kunna bevisa att det är en brist. 

- Höga krav på tillsynsförrättarens kunskaper gällande exempelvis ventilation. 

 

Samhällets utveckling 

- Samhällets kravnivå har ökat sedan byggnaden uppfördes, vilket har extra stor påverkan 

på vissa verksamheter. Särskilt nämns Vk 5B och Vk 5D. 

- Hur lång tid som får gå från att ett nybyggnadskrav trädde i kraft till dess det är rimligt 

att ställa krav. 

 

Gamla byggnader 

- Byggnader med kulturhistoriska värden, särskilt om det saknas tillräckligt med underlag 

som motiverar eventuella avsteg. 

- Vilka krav som ställdes vid byggnadens uppförande. 

 

Diffusa verksamheter 

- Tillfälliga verksamheter och verksamheter med mycket låg omfattning eller omsättning.  

- Bedöma verksamhetsklasser i gråzoner, som exempel ges långtidsuthyrning kontra 

tillfällig övernattning eller satellitlägenheter kopplade till gruppboende. 
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De utrymmandes förmåga 

- När kraven måste kopplas till de boendes förmåga att utrymma fysiskt och kognitivt 

vilket gör bedömningen svår. 

- Om någon är rullstolsburen kan detta underlätta bedömningen gällande utrymning. 

 

Bygglovspliktiga åtgärder 

- De åtgärder som räddningstjänsten bedömer är skäliga kräver bygglov för att 

genomföras, men åtgärderna i sin helhet uppfyller inte BBR. Resultatet blir ett 

föreläggande som är mer omfattande än skäligt eftersom byggreglerna måste uppfyllas. 

En av de svarande anger att det i dessa fall är enklast att meddela ett nyttjandeförbud 

eftersom räddningstjänsten då inte går emot BBR. 

 

Val av åtgärder 

- Passivt brandskydd kontra organisatoriska åtgärder. 

- Motivera åtgärder som inte återfinns i föreskrifter eller allmänna råd. 

- Avsaknad av relevanta rättsfall. 

- Åtgärder som höjer skyddsnivån något men fortfarande inte bidrar till ett fullgott skäligt 

brandskydd. 

 

Organisatoriskt brandskydd 

- Hög omsättning på personal. 

- Diffust SBA. 

- Svårt att bevisa att någon inte genomgått brandskyddsutbildning. 

 

Kostnad och nytta 

- Åtgärdens kostnad kontra faktisk nytta. 

- Om en verksamhet klarar sig utan en viss åtgärd. 

 

En av de svarande angav: 

Åtgärdens ekonomiska omfattning vållar en del huvudbry när det ställs emot den tillsynades 

ekonomiska förmåga där jag som tillsynsförrättare ofta inte har någon insyn alls. Det är ju 

inget som jag egentligen ska ta någon hänsyn till men den faktorn är svårt att helt bortse från. 
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4.2.3 Användning av bedömningsstöd 

I denna del av enkäten presenterades ett antal hjälpmedel som kan användas för att underlätta 

bedömning. De svarande markerade på en skala hur ofta de använder de olika stöden vid 

bedömning av brandskydd i skälig omfattning. Resultatet återfinns i tabell 11. 

Fråga 6 (påstående): Markera på skalorna nedan hur ofta du använder de olika stöden vid 

bedömning av brandskydd i skälig omfattning, där 1 är aldrig och 7 är alltid. 

Tabell 11. Svar på fråga 6: "Markera på skalorna nedan hur ofta du använder de olika stöden vid bedömning av 

brandskydd i skälig omfattning, där 1 är aldrig och 7 är alltid.".  

Bedömningsstöd Svarande [%] 1 2 3 4 5 6 7 

Byggregler (BBR, SBN m.fl.) 0 0 5 4 19 30 42 

Tillsynshandboken från MSB 14 32 19 14 18 2 2 

Samsyn eller dialog med kollegor inom samma räddningstjänst 0 0 0 7 16 32 46 

Samsyn eller dialog med andra räddningstjänster 7 25 28 28 9 2 2 

Internt framtagen vägledning/utbildning/egenkontroll 7 16 0 26 21 18 12 

SRVFS 2003:4 (allmänna råd om SBA) 11 18 18 23 19 7 5 

SRVFS 2008:4 (allmänna råd om brandskydd i hotell, pensionat etc.) 7 16 16 16 23 14 9 

Brandskyddsföreningens handböcker "Vägledning till skäligt brandskydd" 32 19 19 7 14 9 0 

Rättsfall från MSB:s rapport "I skälig omfattning" 18 30 12 12 19 5 4 

Rättsfall från rättsdatabaser 21 21 12 11 7 18 11 

Rättsfall tillhandahållna från andra håll än de som nämns ovan 37 25 12 12 5 5 4 

Utkiken.net 12 16 23 19 21 9 0 

Egna erfarenheter / personligt logiskt tänkande 0 0 0 5 19 32 44 

 

Från tabellen utläses att bedömningsstöd som användes i stor utsträckning var byggregler, 

samsyn med kollegor och egna erfarenheter. Stöd som användes i liten utsträckning var 

Brandskyddsföreningens handböcker och MSB:s tillsynshandbok. Från resultatet går det även 

att utläsa en stor variation för vissa stöd, exempelvis rättsfall från rättsdatabaser. 

 

Fråga 7: Använder du några stöd utöver de som nämns ovan? Vilka? 

De svarande fick även möjlighet att ange i fritext om de använde några andra stöd. Bland dessa 

återfanns stöd i form av: 

Syfteshandboken, scenarioanalyser, konsekvensutredningar, Bengt Dahlgrens brandskydd i 

fickformat, händelserapport och lärande av olyckor, Brandskyddslagets 

installationsbrandskydd, brandskyddshandboken, samråd med andra myndigheter såsom 

bygglovskontoret, jurister på MSB, brandskyddsbeskrivningar och byggnadsritningar, AFS, 

SVEBRA, likvärdiga ärenden som ej överklagats, vitesutdömanden, forskningsrapporter (t.ex. på 

eldning av lägenhetsdörrar) och dialog med brandkonsulter. 

Några av de svarande angav att: 

Många av ovanstående är en grund till hur bedömningen görs även om jag inte aktivt 

bläddrar i stöden vid en tillsyn. Tex jobbar vi efter tillsynshandboken, men jag har inte läst i 

den. 
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Nej, men för oss är det mycket viktigt med intern dialog för att hjälpa varandra och för att vi 

ska ställa liknande krav på liknande verksamhet, utan att det ska påverkas av att det är 

olika handläggare. 

Jag försöker använda det stöd som finns tillgängligt för att underlätta bedömningen och 

motivera åtgärder. Det är omöjligt att göra en skälighetsbedömning enbart utifrån 

formuleringen i LSO 2:2. 

4.2.4 Avslutande frågor 

De avslutande frågorna ställdes i syfte att undersöka vad tillsynsförrättarna har för tankar kring 

förelägganden och brandskydd i skälig omfattning. Svaren diskuteras i rapportens 

diskussionsavsnitt. 

Fråga 8: Anser du att det finns ett behov för bättre bedömningsstöd med avseende på 

skäligt brandskydd? 

Frågans resultat presenteras i figur 9. Ingen signifikant skillnad kunde tydas mellan de grupper 

som svarat ja respektive nej relaterat till i vilken omfattning bedömningsstöden från fråga 6 

användes. 

 

Figur 9. Svar på frågan "Anser du att det finns ett behov för bättre bedömningsstöd med avseende på skäligt 

brandskydd?”. 

 

Fråga 9: Tycker du att räddningstjänstens beslut (förelägganden) ska kunna överklagas? 

Frågans resultat presenteras i figur 10. 

 

Figur 10. Svar på frågan ”Tycker du att räddningstjänstens beslut (förelägganden) ska kunna överklagas?”. 
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Fråga 10 (påstående): Det är väsentligt att en tillsynsförrättare har kunskap om 

byggreglerna 

De svarande fick markera på en skala från 1 till 7 om i vilken omfattning de håller med om 

påståendet. 1 innebar instämmer inte alls medan 7 innebar instämmer fullständigt. Resultatet 

presenteras i figur 11. 

 

Figur 11. Svar på påståendet ”Det är väsentligt att en tillsynsförrättare har kunskap om byggreglerna”. 

 

Fråga 12 (påstående): Avsaknad av brandcellsgränser i gäst-/boenderum kan 

kompenseras med tidig detektion av brand och bra utrymningsmöjligheter (Vk 4) 

De svarande fick markera på en skala från 1 till 7 om i vilken omfattning de håller med om 

påståendet. 1 innebar instämmer inte alls medan 7 innebar instämmer fullständigt. Resultatet 

presenteras i figur 12. 

 

Figur 12. Svar på påståendet ”Avsaknad av brandcellsgränser i gäst-/boenderum kan kompenseras med tidig detektion 

av brand och bra utrymningsmöjligheter (Vk 4)”. 
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Fråga 13 (påstående): Det bedöms skäligt att gammalt osprinklat äldreboende föreläggs 

att installera boendesprinkler typ 3, utifrån senaste rättsfall och med vägledning från 

moderna byggregler, dödsbrandsstatistik m.m. 

De svarande fick markera på en skala från 1 till 7 om i vilken omfattning de håller med om 

påståendet. 1 innebar instämmer inte alls medan 7 innebar instämmer fullständigt. Resultatet 

presenteras i figur 13. 

 

Figur 13. Svar på påståendet ”Det bedöms skäligt att gammalt osprinklat äldreboende föreläggs att installera 

boendesprinkler typ 3, utifrån senaste rättsfall och med vägledning från moderna byggregler, dödsbrandsstatistik m.m.”. 

 

Fråga 14 (påstående): Ett formellt föreläggande bör alltid utfärdas om det finns brister 

med skäliga åtgärder 

De svarande fick markera på en skala från 1 till 7 om i vilken omfattning de håller med om 

påståendet. 1 innebar instämmer inte alls medan 7 innebar instämmer fullständigt. Resultatet 

presenteras i figur 14. 

 

Figur 14. Svar på påståendet ”Ett formellt föreläggande bör alltid utfärdas om det finns brister med skäliga åtgärder”. 
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Fråga 15: Har du några förslag på hur skälighetsbedömningar kan förbättras? (fritextsvar) 

Ett frekvent återkommande svar var bättre vägledning på nationell nivå via MSB. Förslagen som 

direkt berörde MSB handlade exempelvis om aktiv sammanställning av rättsfall, allmänna råd 

för fler verksamhetstyper, föreskrifter för SBA och att tillsynsutbildningen får större fokus på 

praktiskt brandskydd istället för förvaltningsjuridik. Ett av förslagen var att det bör finnas en 

lägstanivå inom LSO likt ändringsreglerna i avsnitt 5.8 i BBR. Två av de svarande efterfrågar mer 

klarhet kring bedömningsgrunden, alltså vilka områden som egentligen ska omfattas av tillsyn; 

ingår exempelvis egendomsskydd och räddningspersonalens säkerhet? 

Andra förslag som nämndes var bättre utbyte och transparens både inom och mellan 

räddningstjänsterna, exempelvärderingar med kostnad och nytta samt bättre information till 

verksamhetsutövare och fastighetsägare. Flera av de svarande efterfrågar att 

räddningstjänsterna ska förelägga i högre grad med syftet att få fler överklaganden och därmed 

fler prejudicerande fall, som i sin tur kan användas som stöd för skälighetsbedömning. Två av de 

svarande uppmärksammade ett problem kopplat till överklaganden, varav det ena nämnde: 

[…] Jag ser ett problem med att många överklaganden avgörs av Länsstyrelsen och därefter 

inte överklagas vidare. Min upplevelse är att detta riskerar att det blir missvisande, 

framförallt av två anledningar: Dels är min uppfattning att Länsstyrelsen i varierande 

omfattning faktiskt prövar skäligheten i den säkerhetsnivå som föreläggs. De bedömer mer 

om formalia är korrekt. Om ett föreläggande hänvisar till särskilda omständigheter och att 

åtgärderna krävs för personsäkerheten är det högst osannolikt att Länsstyrelsen ändrar 

räddningstjänstens beslut. Resonemanget är då ofta att ekonomiska kostnader vägs mot 

människors liv, och åtgärden är skälig. Den andra anledningen till att rättsfallen riskerar att 

bli missvisande, och delvis en förklaring till ovanstående, är att ägaren eller 

nyttjanderättshavaren som överklagar har för dåliga förutsättningar för att överklaga 

"rätt" delar av föreläggandet. Alltför ofta utgörs överklagningar av ett generellt resonemang 

om att åtgärderna blir för dyra, eller att inga krav ställts tidigare eller motsvarande. Det blir 

då aldrig någon riktig prövning av den förelagda skyddsnivån. 
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5 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras de observationer, tankar och resultat som erhållits under arbetets 

gång. Inledningsvis besvaras frågeställningarna i tur och ordning, följt av en diskussion om vad 

som är skäliga åtgärder. Avslutningsvis diskuteras resultatens validitet och reliabilitet. 

5.1 Besvarande av frågeställningarna 
Den inledande och huvudsakliga frågeställningen i studien löd som följande: 

Hur kan begreppet skäligt brandskydd i LSO tolkas utifrån de åtgärder som återfinns i 

räddningstjänstens förelägganden? 

Frågan undersöktes från tre infallsvinklar; först genom ämnesorienteringen med fokus på 

begreppets ursprung och utveckling, sedan genom en fallstudie med fokus på nutida applicering 

av begreppet, och till sist en enkätstudie för att skapa förståelse angående hur och varför 

begreppet appliceras på det vis som det gör. Hur skäligt brandskydd tolkas i praktiken beror på 

åtgärdernas kostnad och nytta, verksamhetens förutsättningar för brandskyddet och en mängd 

andra faktorer som kan påverka bedömningen av vad som är skäligt att kräva. 

Utifrån fallstudiens resultat uppmärksammades vilka åtgärder som räddningstjänsten ansåg 

vara skäliga för de specifika verksamhetsklasserna 4 och 5B. De vanligaste bristerna som 

förelades med krav på åtgärder var dörrstängare, branddörrar och organisationens 

systematiska brandskyddsarbete. Installation av nödbelysning och förbättring av den alternativa 

utrymningsvägen var också vanligt återkommande åtgärder. En möjlig tolkning är att de 

åtgärder som räddningstjänsten förelade om var det som krävdes för att verksamheten skulle 

uppnå ett skäligt brandskydd. Under arbetets gång visade det sig dock att de specifika krav som 

ställdes på brandskyddet varierade från verksamhet till verksamhet, till synes oberoende av 

vem som var tillsynsförrättare eller i vilken kommun som byggnaden var placerad. 

För majoriteten av föreläggandena tycktes åtgärderna vara kopplade till att skydda människors 

liv och hälsa genom att på olika vis förbättra utrymningsmöjligheterna för de boende. Större 

ingrepp som ansågs resultera i avsevärt förbättrade utrymningsmöjligheter, exempelvis genom 

anordning av utvändig trappa eller installation av nödbelysning, bedömdes vid många tillfällen 

som skäliga trots de omfattande kostnaderna. Motiveringar till varför en viss åtgärd krävdes 

fanns oftast med i föreläggandena. I många fall gjordes hänvisningar till byggregler, antingen till 

de som var aktuella vid senaste bygglovet, vilket kunde vara mer än 30 år bakåt i tiden, eller till 

dagsfärska byggregler om räddningstjänsten ansåg det vara skäligt med en förhöjning av 

skyddsnivån. Allmänna råd såsom SRVFS 2004:3 eller 2008:3 användes också relativt flitigt. 

Trots hänvisningar till bygglagstiftning var åtgärderna sällan ett försök att regelrätt uppfylla 

senaste BBR. Hänvisningarna tycktes snarare utgöra ett stöd för tillsynsförrättaren att kräva en 

specifik åtgärd som redan fanns i omtanke. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.2. 

Finns det skillnader av tolkningen mellan olika typer av verksamhet, och om så är fallet, hur 

skiljer sig tolkningarna? 

Svaret är både ja och nej. Utifrån fallstudien var frekvensen för kravställda åtgärder i de två 

verksamhetsklasserna mycket lika i nästan alla kategorier. I de kategorier som det finns tydliga 

skillnader, exempelvis utrymningsplaner och vidarekoppling av brand- och utrymningslarm, 

handlar skillnaden framförallt om aktuell bygglagstiftning kopplat till verksamheten. 

Utrymningsplaner är inte krav på boenderum i Vk 5B enligt BBR, till skillnad från i Vk 4. På 

samma vis har Vk 5B alltid personal att tillgå och därav behövs inte vidarekoppling av brand- 
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och utrymningslarmet, också till skillnad från många verksamheter i Vk 4. Gällande brister i 

underhåll av brand- och utrymningslarmet var Vk 4 överrepresenterat. Exakt vad detta beror på 

är inte fastställt, men det är troligt att många vårdboenden har bättre rutiner då användning av 

brandlarmstablån ofta ingår i utrymningsstrategin för de boende. 

I enkätstudien behandlade en av frågorna om det var några verksamheter som 

tillsynsförrättaren ansåg vara svårare att bedöma än andra. De svarande angav 

verksamhetsklasserna 5B, 3B, 4 och 1 som de svåraste att bedöma samtidigt som 19 av 57 

personer svarade att verksamhetsklassen inte spelade någon roll. Det kan tänkas troligt att de 

verksamhetstyper som tillsynsförrättarna tycker är svåra att bedöma också borde ha större 

variation i vilka åtgärder som kravställs och således vad som anses vara skäligt brandskydd. 

Från fritextsvaren framgick att verksamheter som har fått många nya krav i byggreglerna under 

kort tid är problematiska ur ett bedömningsperspektiv. Samhällets krav har höjts och idag 

tillåter vi exempelvis inte vårdboenden att byggas utan sprinklersystem. Gällande de 

vårdboenden som byggdes för mer än 10 år sedan verkar dock räddningstjänsternas åsikter gå 

isär, och utifrån studien uppenbarades ingen konsensus kring om sprinkler är en skälig åtgärd 

eller inte. 

Skiljer sig tolkningen mellan olika räddningstjänster? 

Under studiens tidiga fas gjordes en granskning av årsuppföljning av LSO för samtliga 

räddningstjänster i Sverige. Då syntes tydliga skillnader mellan olika räddningstjänster både i 

hur många tillsyner som ledde till krav på åtgärd samt hur många tillsyner som ledde till ett 

föreläggande. Skillnaden mellan antal krav på åtgärder och antal förelägganden beror troligtvis 

till stor del på att många brister åtgärdas redan innan räddningstjänsten meddelar ett 

föreläggande. De stora skillnaderna mellan räddningstjänsterna i samma avseende grundar sig 

kanske delvis i traditionen att använda så kallade mjukisprotokoll, det vill säga ett 

kravmeddelande till ägaren eller nyttjanderättshavaren som inte är juridiskt bindande. Detta 

återspeglas även i den relaterade enkätfrågan, där några av de svarande ansåg att ett 

föreläggande inte alltid behöver utfärdas trots att det finns brister med skäliga åtgärder. 

I fallstudien, där tre räddningstjänster med stor skillnad i föreläggandegrad studerades, 

framkom inga uppenbara skillnader i de åtgärder som kravställdes. Visst förekom det skillnader 

i hur frekvent en åtgärd förekom eller vilken omfattning som krävdes, men om detta beror på att 

räddningstjänsterna tolkade skälighet olika eller om det är på grund av variation i 

verksamheternas förutsättningar är svårt att svara på. Bakgrundsinformationen i 

föreläggandena var mycket varierande och av den anledningen kunde det stundvis vara svårt att 

avgöra vilka förutsättningar verksamheten hade. I ett föreläggande där exempelvis nödbelysning 

inte kravställdes skulle det mycket väl redan kunna finnas installerat, utan att det framkom i 

föreläggandet. Därför var fokus i fallstudien istället på helheten och i vad som ansågs vara 

skäliga åtgärdskrav oavsett vilken av de tre räddningstjänsterna som utfärdat föreläggandet. 

Det fanns dock tendenser till skillnader i vissa avseenden. Ett exempel ges av Norrtälje kommun 

vilken var den enda av de tre räddningstjänsterna som i de granskade föreläggandena 

kravställde installation av sprinkler i Vk 5B. Ett annat exempel ges av Uppsala brandförsvar, som 

i högre grad än de andra räddningstjänsterna förelade om olika åtgärder kopplat till SBA och 

rutiner för brand- och utrymningslarmet. 

I enkätstudiens avslutande frågor presenterades två enklare scenarion gällande 

skälighetsbedömningar i givna situationer. Första scenariot utgjordes av påståendet att 

avsaknad av brandcellsgränser i gästrum kan kompenseras med tidig detektion och bra 

utrymningsmöjligheter. De flesta svaranden höll inte alls med om påståendet, medan 16 av 57 
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personer lade sig i mitten eller högre på skalan och var med andra ord inte helt emot idén. 

Anledningen till att just detta scenario valdes var då det under ämnesorienteringen framkom att 

brandcellsgränser långt ifrån alltid kravställdes av räddningstjänsten, trots uppenbar avsaknad 

(se Länsstyrelsen Kalmar län: dnr 452-89-2017).  

Det andra scenariot, som behandlade installation av boendesprinkler i gammalt äldreboende, 

fick mestadels medhåll från de svarande som alltså ansåg att åtgärden är skälig. Det vanligaste 

svaret var dock mittalternativet, en 4:a, vilket innebär att det inte är en självklarhet att åtgärden 

är skälig. Bland fritextsvaren nämnde ett fåtal personer att de helst inte ville svara på frågan alls 

utan ansåg att det behövdes mer information om förutsättningarna för brandskyddet i övrigt. 

Även detta är en indikation på att förutsättningarna spelar stor roll för hur tillsynsförrättaren 

väljer att bedöma. 

5.2 Utmaningar kring skälighet 
Som tidigare nämnt var det sällan som åtgärderna listade i föreläggandena överensstämde till 

fullo med BBR, vilket de inte nödvändigtvis behöver göra. Lagrummet för räddningstjänstens 

förelägganden är LSO och inte PBL, därför kan BBR endast ge en någorlunda fingervisning kring 

vad som är skäligt brandskydd. Detta återfanns tydligt i vissa förelägganden, där det kravställdes 

både högre och lägre än motsvarande skydd i BBR. Ett exempel gavs av brandcellsgränser i 

boenderum, där det förekom tre olika krav i tre olika förelägganden från räddningstjänsterna; 

EI 60, EI 30 samt inget krav, trots att nybyggnadskravet var EI 60 för samtliga verksamheter. 

Hur kommer det sig att räddningstjänsten ställer olika krav på brandskyddet från fall till fall?  

Förutsättningarna för brandskyddet i övrigt bör vara en av de viktigaste utgångspunkterna vid 

bedömningen av vilka åtgärder som är skäliga. I föreläggandena återfanns 

bakgrundsinformation om objekten i varierande omfattning, men oftast med någon form av 

enklare byggnads- och verksamhetsbeskrivning. Vid motiveringarna i föreläggandena framgick 

det dock inte om en viss åtgärd valdes som kompensation för avsaknad av andra delar i 

brandskyddet. På liknande vis framgick det inte heller om en viss åtgärd fick mildare krav, 

såsom brandcellsgränser i EI 30 istället för EI 60, på grund utav att förutsättningarna för 

brandskyddet i övrigt höll hög nivå. För ett äldre objekt med kortare gångavstånd och fler 

utrymningsvägar än motsvarande krav i modern bygglagstiftning kan det eventuellt tänkas 

oskäligt att ställa detaljkrav som uppfyller nybyggnation. Troligtvis ligger liknande resonemang 

om kompenserande åtgärder som grund till flera av de åtgärder som förelagts, vilka kanske 

borde tydliggöras i föreläggandena. 

En annan aspekt som är central vid skälighetsbedömningarna är åtgärdens kostnad och nytta. 

Enligt LSO och dess föregångare är det endast skäligt att ställa krav om nyttan av åtgärden 

överstiger kostnaden. Att kräva EI 60 kan bedömas som oskäligt om det är svårt att få till i en 

specifik verksamhet, då kravställs istället EI 30 eller ännu lägre, trots att det enligt samhällets 

lägstanivå idag inte är godtagbart vid nybyggnation. På det viset är begreppet skäligt brandskydd 

aningen vilseledande, eftersom räddningstjänsten kan förelägga om skäliga åtgärder som 

fortfarande inte ger byggnaden ett skydd likvärdigt nya byggnader, det som samhället anser är 

skäligt idag – på grund utav att vissa åtgärder är för dyra. 

Att tala om nyttan av en åtgärd var ständigt återkommande i alla de förelägganden, allmänna 

råd, handböcker, rättsfall och rapporter som lästes under studiens gång. Bland materialet 

återfanns dock ingen form av kvantifiering av vad nytta egentligen innebär. Bland de typfall som 

finns i tillsynshandboken (MSB, 2020) hittas följande stycke: 
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[…] att byta ut dörrarna bedöms kosta omkring 250 000 kr. Då nyttan bedöms överstiga 

kostnaden får åtgärderna i detta fall betraktas som skäliga trots den omfattande kostnaden 

enligt de skäl som angivits ovan. 

Nyttan av åtgärderna borde i detta fall motsvara över 250 000 kr. Detta är dock inget som 

kvantifieras, utan blir istället en del tillsynsförrättarens bedömning. Det innebär att i 

skälighetsbedömningen ska både nyttan och kostnaden uppskattas. Kanske finns det här 

utrymme att använda sig av kostnadsnyttoanalyser som bedömningsstöd. Exempelvis; gällande 

installation av sprinkler i särskilda boenden för äldre personer finns det kostnadsnyttoanalyser 

som kvantitativt tar hänsyn till både kostnaden och nyttan av åtgärden (MSB, 2012). Det finns 

dock utmaningar med detta på grund av otydligheter i LSO. I en kostnadsnyttoanalys likt den 

ovan ingår nytta både som skydd av egendom och skydd av människoliv. Huruvida 

egendomsskydd faktiskt ingår i LSO är dock tvetydigt (Persson, 2009).  

Hur nytta ska vägas mot kostnad är inte det sista hindret en tillsynsförrättare stöter på. Från 

enkätsvaren visades att det inte alltid går att implementera de krav räddningstjänsten ställer, 

exempelvis för att åtgärderna är bygglovspliktiga men åtgärderna i sig inte uppfyller BBR till 

fullo. Den som i slutändan hamnar i kläm är fastighetsägaren eller verksamhetsdrivaren, som 

varken får bygglov eller kan bedriva verksamhet. Resultatet blir antingen nyttjandeförbud eller 

ett oskäligt dyrt brandskydd. För fastighetsägare eller verksamhetsdrivare kan det generellt 

tänkas svårt att bedöma vad som är skäligt brandskydd. Att planera och budgetera för 

säkerhetshöjande åtgärder blir då ett stort problem som istället landar i en inväntan på tillsyn 

där kostsamma krav kan ställas med relativt kort rättelsetid. Variationer i krav från olika 

tillsynsförrättare eller olika räddningstjänster kan utgöra ännu en osäkerhet i vilken nivå på 

brandskyddet som egentligen måste upprätthållas. Likaså kan det utgöra frustration för den 

enskilde i de fåtal fall där bygglov beviljats men räddningstjänsten flera år senare konstaterar att 

byggnaden inte är anpassat efter den verksamhet som bedrivs där. 

I de avslutande enkätfrågorna framgår att mer än två tredjedelar av de svarande 

tillsynsförrättarna anser att det finns behov för bättre bedömningsstöd. Liknande resultat gavs 

av de svarande i en undersökning från MSB (2018) i frågan Finns det behov av ytterligare 

material eller stödinsatser för att kunna bedriva bättre tillsynsarbete? där 67 % svarade ja. Från 

enkätstudien framgår det också tydligt att rättsfall i form av överklagade förelägganden utgör ett 

vanligt bedömningsstöd för många tillsynsförrättare. En åtgärds skälighet prövas då av 

länsstyrelsen, eventuellt följt av högre instanser. Från tidigare studier (Alm & Blåder, 2019) 

framgår det dock att i de fall MSB yttrat sig i ett ärende har länsstyrelsen uteslutande fattat 

beslut i enlighet med MSB:s yttrande. I förlängningen kan det därför inte tänkas omöjligt att MSB 

indirekt har stor påverkan på vad som bedöms vara skäligt brandskydd även utanför de 

allmänna råden. 

För att öka rättssäkerheten i samband med tillsyner, i synnerhet för verksamhetsdrivare, är det i 

min mening väsentligt att i någon form utveckla bättre vägledning på nationell nivå. Att 

överklaganden av ärenden ska ligga till grund för vad som är skäligt brandskydd kan tyckas 

rörigt och svårtolkat. Om komplexa ärenden till största del ändå avgörs i linje med MSB:s 

yttranden kan man fråga sig om det inte är bättre att ge ut fler allmänna råd i förebyggande 

syfte. I vissa fall kanske det till och med behövs ett tydligt ställningstagande, såsom när det ska 

anses skäligt att kräva sprinkler i äldreboenden. 
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5.3 Resultatens validitet och reliabilitet 
Validitet syftar till om resultaten som samlas in faktiskt är relevanta för det som avses att 

studeras. Reliabilitet syftar till om resultaten går att upprepa med samma tillvägagångssätt som 

använts i studien. Då studien utgjordes av tre huvudmoment; ämnesorientering, fallstudie och 

enkätstudie, bör dessa diskuteras separat. 

Ämnesorienteringen bestod av sökningar för relevanta ämnen på bland Lunds universitets 

bibliotek LUB och LUP, på publika sökmotorer samt via personliga kontakter i form av 

tillsynsförrättare. Statistik rörande tillsyner och förelägganden hämtades direkt från MSB:s 

insamlade data och borde därför ha relativt hög tillförlitlighet. Under orienteringen lades den 

kunskapsbas som användes under kommande delar av studien. I den ämnesorienterande fasen 

utfördes ingen regelriktig litteraturstudie, främst då dess syfte var inläsning på ämnesområdet 

för bättre utgångsläge i de två andra delarna av studien. Att hitta samma information igen borde 

dock inte vara svårt, då de flesta av referenserna i denna studie är vida kända inom det 

studerade området. 

Då enkätstudien var frivillig att delta i kan det tänkas troligt att tillsynsförrättare med större 

intresse av ämnet deltar i högre grad, vilket kan påverka svaren på frågorna. Kanske är det så att 

de mer intresserade tillsynsförrättarna är mer pålästa inom området och exempelvis därför 

använder bedömningsstöd i större utsträckning. Det bör även nämnas att många av de 

tillfrågade tillsynsförrättarna har troligtvis inte erfarenheter av tillsyn för samtliga 

verksamhetsklasser. De flesta frågorna var obligatoriska att svara på och ett fåtal av de svarande 

angav i fritextkommentarerna att det fanns tvingande frågor som de egentligen inte ville 

besvara. Enkätstudien skickades ut brett och svar inkom från både små och stora 

räddningstjänster. Även svarens fördelning över landet är tämligen jämn. 

Reliabiliteten i fallstudien bedöms som relativt hög gällande frekvensen av vilka åtgärder som 

kravställdes. Kategorierna, såsom branddörrar eller dörrstängare, valdes kvalitativt men 

bedömningen av förekommande eller icke förekommande av en åtgärd var inte svårt att utläsa 

från föreläggandena. För de jämförande exemplen från föreläggandena, såsom vilka olika krav 

som ställdes på brandcellsgränser, gjordes dock en mer kvalitativ analys som troligtvis hade fått 

större variation vid ett återskapande. 

Fallstudien studerade begreppet skäligt brandskydd utifrån förelägganden från 

räddningstjänsten. Perspektivet blev då skäligt brandskydd utifrån kravställda åtgärder. De 

tillsyner räddningstjänsten gjort som inte gått till föreläggande har således inte varit en del av 

studien, trots att dessa skulle kunna visa exempel på skäligt brandskydd. Tillsynsförrättare som 

har en mindre strikt inställning till vad som är skäligt brandskydd förelägger troligtvis i lägre 

grad än en mer strikt tillsynsförrättare. Striktare tillsynsförrättare kan kanske därför ha varit 

mer frekvent förekommande i studien. Både strikta och mindre strikta perspektiv borde dock 

vara lika viktiga i syftet att undersöka vad räddningstjänsten anser vara lägsta godtagbara 

skyddsnivå. 

Att endast studera skälighet utifrån förelägganden och inte från tillhörande tjänsteanteckningar 

eller tillsynsprotokoll innebar att en del bakgrundsinformation som låg till grund för besluten 

gick förlorad. I syfte att undersöka frekvensen av kravställda åtgärder i förelägganden var dessa 

tillhörande handlingar dock mindre relevanta. Om syftet istället var att i största möjliga 

utsträckning jämföra förutsättningarna för brandskyddet med de kravställda åtgärderna hade 

antalet granskade förelägganden behövt begränsas ytterligare med hänsyn till 

arbetsbelastningen. Fallstudien som gjordes var därför delvis i en balansgång mellan att 
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analysera förutsättningarna för brandskyddet, som i viss utsträckning återfanns i 

föreläggandena, och att erhålla en någorlunda stor mängd av kravställda åtgärder. 

Fallstudiens representativitet går i många avseenden att ifrågasättas, främst om de tre utvalda 

räddningstjänsterna på något sätt återspeglar samtlig svensk räddningstjänst. Det är svårt att 

svara på. Det som talar för är att de studerade räddningstjänsterna skiljer sig stort i antalet 

tillsyner som leder till föreläggande men ändå visade relativt hög samstämmighet i vilka 

åtgärder som kravställdes. Det som talar emot är att de ligger geografiskt nära varandra och 

således kanske har större samverkan och liknande yttre förutsättningar. Räddningstjänster i 

andra delar av landet har möjligtvis andra förutsättningar och erfarenheter vilket mycket väl 

kan återspeglas i deras skälighetsbedömningar. Även urvalet av verksamhetsklasser har 

troligtvis stor inverkan på vilka åtgärder som kravställs, bland annat på grund av variationer i 

byggreglerna. Resultatet från fallstudien bör därför inte generaliseras över samtlig svensk 

räddningstjänst eller för samtliga verksamhetsklasser. 
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6 Slutsatser 

Studien bestod av tre delar. I diskussionsavsnittet besvarades frågeställningarna med hjälp av 

ämnesorienteringen, fallstudien och enkätstudien. Hur skäligt brandskydd tolkas i praktiken 

beror på åtgärdernas kostnad och nytta, verksamhetens förutsättningar för brandskyddet 

tillsammans med en mängd andra faktorer som kan påverka bedömningen av skäliga åtgärder. 

För att underlätta för både tillsynsförrättare och verksamhetsdrivare är det av författarens åsikt 

att någon form av insats på nationell nivå bör genomföras i syfte att med större enighet kunna 

tyda 2 kap. 2 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Från den ämnesorienterande delen framgår utifrån analys av MSB:s data att: 

- Det finns stora skillnader mellan olika räddningstjänster i hur ofta en tillsyn resulterar i 

krav på åtgärder eller i ett föreläggande. 

- En viss räddningstjänst kan ställa många krav på åtgärder men samtidigt meddela 

väldigt få förelägganden 

- De vanligaste ställda kraven i samband med tillsynsbesök är systematik med avseende 

på egenkontroll av brandskyddet, följt av brandcellsgränser och 

utrymningsförhållanden. 

Från fallstudien framgår att: 

- Åtgärder kopplat till dörrstängare, nödbelysning och branddörrar bedömdes i de 

studerade fallen som skäliga flest antal gånger. 

- Skillnaderna i skäliga åtgärder mellan de två studerade verksamhetsklasserna var 

relativt små och kan troligtvis förklaras med skillnader i aktuella byggregler. 

- Skillnader i skäliga åtgärder mellan räddningstjänsterna var också relativt små, men det 

fanns dock tendenser till skillnader – främst i vilka detaljkrav som föreslogs. 

Från enkätstudien framgår att: 

- Tillsynsförrättare upplever relativt ofta svårigheter i att bedöma vad som är skäligt 

brandskydd. 

- Det finns en mängd olika faktorer som kan försvåra en skälighetsbedömning, bland 

annat förändringar i verksamheten, bristande dokumentation eller förhöjningar av 

samhällets kravnivå sedan byggnaden uppfördes. 

- Mer än två tredjedelar av de svarande efterfrågar bättre bedömningsstöd. 
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6.1 Förslag på fortsatta studier 
Nedan anges förslag på fortsatta studier som kan vara relevanta för ämnet: 

- Utföra Round Robin eller liknande form av studie där ett antal tillsynsförrättare får göra 

bedömningar utifrån samma förutsättningar. 

 

- Studera hur nyttan av skäliga åtgärder värderas och vilka delar som bör ingå, exempelvis 

egendom, miljö, räddningstjänstens möjlighet till insats och räddningspersonalens 

säkerhet. I en sådan studie kan det exempelvis ingå att titta på åtgärders förväntade 

nytta i förhållande till kostnaderna och relatera det till värdet av ett statistiskt liv. 

 

- Undersöka möjligheterna av modeller för riskbaserat beslutsfattande i samband med 

tillsyner. En av de svarande i enkäten angav att hen arbetar med Bowtiemodellen under 

tillsynsbesöken som en form av beslutsstöd. Det kan tänkas intressant att se på vilka sätt 

detta skulle kunna implementeras och vilken data som kan användas, exempelvis om det 

går att nyttja olycksstatistik för att uppskatta sannolikhet eller konsekvens på olika delar 

av brandskyddet. Skäliga åtgärder skulle kunna ses som ett tillägg av barriärer, vilket då 

skulle påverka risken för ett givet scenario. 
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Bilaga A – Data från årsuppföljning av LSO 

I tabell A presenteras en sammanställning av data från MSB gällande tillsyner, brister och 
förelägganden under åren 2015 till och med 2020. Datan baseras på det underlag som 
kommuner sänder in till MSB årligen som uppföljning av LSO, och frekvensen togs från följande 
frågor: 

Tillsyner 
13. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har kommunen 
genomfört under 2020? Ange antal tillsynsbesök.  

Krav på åtgärd 
14. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2020 har medfört krav på åtgärder för 
att leva upp till kravet på ett skäligt brandskydd? Ange antal sådana tillsynsbesök. 
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna 
svaret i fråga 13 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 §). 

Förelägganden 
17. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2020 meddelats föreläggande att vidta 
åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §. Ange antal förelägganden. 
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna 
svaret i fråga 14 (antalet tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav). 

Beräkningarna i A och B utförs enligt:   A: krav på åtgärd / tillsyner    B: förelägganden / tillsyner 

Tabell A1. Tillsyner, brister och förelägganden under åren 2015–2020. Datan har sammanställts från årsuppföljningar av 
LSO hämtat från MSB. 

År 2015–2020 Tillsyner 
Krav på 
åtgärd 

A: 
Krav på åtgärd 
per tillsyn 

Förelägganden 
B: 
Förelägganden 
per tillsyn 

Blekinge län 1504 1038 69,02% 119 7,91% 

Dalarnas län 2999 1777 59,25% 447 14,90% 

Gotlands län 968 778 80,37% 18 1,86% 

Gävleborgs län 796 381 47,86% 75 9,42% 

Hallands län 1611 1034 64,18% 94 5,83% 

Jämtlands län 892 573 64,24% 33 3,70% 

Jönköpings län 13 044 2802 21,48% 1104 8,46% 

Kalmar län 4759 1558 32,74% 260 5,46% 

Kronobergs län 1759 972 55,26% 41 2,33% 

Norrbottens län 3317 1539 46,40% 480 14,47% 

Skåne län 14 278 9285 65,03% 1048 7,34% 

Stockholms län 11 366 3353 29,50% 2029 17,85% 

Södermanlands län 2697 1253 46,46% 663 24,58% 

Uppsala län 3285 2325 70,78% 1389 42,28% 

Värmlands län 3686 1245 33,78% 882 23,93% 

Västerbottens län 3789 1859 49,06% 1089 28,74% 

Västernorrlands län 1869 1124 60,14% 104 5,56% 

Västmanlands län 1337 766 57,29% 178 13,31% 

Västra Götalands län 15 685 6178 39,39% 1777 11,33% 

Örebro län 1451 546 37,63% 449 30,94% 

Östergötlands län 2326 1145 49,23% 196 8,43% 
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I figur A och figur B visas en sammanställning av hur tillsyner, krav på åtgärd och förelägganden varierat för länen under åren 2015 till och med 2020. 

 

Figur A115. Krav på åtgärder per tillsyn, förändring under åren 2015–2020. Datan har sammanställts från årsuppföljningar av LSO hämtat från MSB. 
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Figur A2. Förelägganden per tillsyn, förändring under åren 2015–2020. Datan har sammanställts från årsuppföljningar av LSO hämtat från MSB. 
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Bilaga B – Fallstudien: krav noterade i föreläggandena 

I följande tabeller presenteras de åtgärder som kravställs ägare och nyttjanderättshavarna i 

föreläggandena. Om åtgärden förekom flera gånger i föreläggandet, exempelvis dörrstängare för 

flera dörrar, listades den ändå bara en gång. Krav på åtgärder beräknades alltså som 

förekommande eller inte förekommande i ett föreläggande. 

Tabell B1. Frekvens av förekommande krav i föreläggandena för de olika räddningstjänster i Vk 4. 

Vk 4 Norrtälje Uppsala Attunda 

Dörrstängare 16 13 7 

Säkerställning/komplettering brandcellsgräns avseende 

vägg/bjälklag 
12 4 2 

Alternativ utrymningsväg ska ordnas/förbättras 11 6 2 

Säkerställning/byte till brandklassade dörrar 10 5 4 

Nödbelysning 9 6 2 

Vägledande markeringar 7 6 8 

Komplettering av brand- och utrymningslarm (utökad 

detektor/signaldon) 
7 5 3 

Utrymningsplaner / information vid händelse av brand för boende 7 11 2 

Anordna seriekopplade brandvarnare 6 0 0 

Komplettering av brandlarm (signal till larmcentral) 5 8 1 

Dörrbeslag 4 6 7 

Ventilation avskiljning alt. brand-/brandgasspjäll 4 4 1 

Anordna brand- och utrymningslarm 4 3 0 

Underhåll brand-/utrymningslarm (egenkontroll/rutiner/revisionsbes. 

saknas) 
4 16 2 

Komplettering av SBA, dokumentation/egenkontroller/riskanalys 4 13 5 

Introduktionsplan för nyanställd personal / brandutbildning befintlig 

personal 
3 8 2 

Brännbart i utrymningsväg 3 1 1 

Säkerställa fri bredd/tillgång utrymningsvägar 3 1 3 

Tillhållning (problem med fallkolv) 1 8 4 

Utrymningslarmets funktion (ljudstyrka) 1 0 0 

Handbrandsläckare (saknas/ur funktion) 1 4 0 

Underhålla sprinkler 1 5 0 

Personalens agerande vid händelse av brand 1 3 2 

Timer till pentry/köksutrustning 1 0 0 

Säkerställning/byte till brandklassade fönster 0 3 1 

Övrig skyltning (larmtryckknapp, handbrandsläckare m.m.) 0 4 0 

Komplettering av brand- och utrymningslarm (utökade 

larmtryckknappar) 
0 1 0 

Brandgasventilation anordnas (hisschakt/trapphus) 0 1 1 

Spisvakt 0 1 0 

Container för nära byggnaden 0 1 0 
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Tabell B2. Frekvens av förekommande krav i föreläggandena för de olika räddningstjänster i Vk 5B. 

Vk 5B Norrtälje Uppsala Attunda 

Nödbelysning 14 8 3 

Säkerställning/byte till brandklassade dörrar 10 5 8 

Dörrstängare 9 8 14 

Alternativ utrymningsväg ska ordnas/förbättras 9 1 7 

Utöka personalstyrkan 7 0 0 

Säkerställning/komplettering brandcellsgräns avseende 

vägg/bjälklag 
6 1 5 

Anordna sprinkler 5 0 0 

Dörrbeslag 4 4 7 

Vägledande markeringar 4 2 8 

Komplettering av brand- och utrymningslarm (utökad 

detektor/signaldon) 
4 4 1 

Ventilation avskiljning alt. brand-/brandgasspjäll 3 3 2 

Tillhållning (problem med fallkolv) 2 3 8 

Anordna brand- och utrymningslarm 2 0 1 

Underhåll brand-/utrymningslarm 

(egenkontroll/ruiner/revisionsbes. saknas) 
2 4 0 

Komplettering av SBA, dokumentation/egenkontroller/riskanalys 2 8 8 

Handbrandsläckare (saknas/ur funktion) 1 3 0 

Underhålla sprinkler 1 2 0 

Personaldosor ska användas (tidig upptäckt av brand) 1 0 0 

Räddningsmadrasser/lakan 1 0 0 

Återinrymning åtgärd 1 0 0 

Personalens agerande vid händelse av brand 1 4 7 

Brännbart i utrymningsväg 1 0 0 

Brandgasventilation anordnas (hisschakt/trapphus) 1 1 0 

Stigarledning (luckor) förbättring 1 0 0 

Spisvakt 1 3 0 

Utrymningsplaner 1 0 1 

Dörr öppnas i fel riktning 0 2 0 

Fel på känslighet detektor 0 1 0 

Komplettering av brand- och utrymningslarm (utökad larmtablå) 0 0 1 

Utrymningslarmets funktion (ljudstyrka) 0 1 0 

Introduktionsplan för nyanställd personal / brandutbildning befintlig 

personal 
0 6 5 

Säkerställa fri bredd/tillgång utrymningsvägar 0 1 0 
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Bilaga C – Enkäten: kontaktade räddningstjänster 

Enkäten skickades ut till följande räddningstjänster: 

Tabell C1. Utskick gjordes till följande räddningstjänster. 

Bergslagens Räddningstjänst  Räddningstjänsten region Gotland  

Brandkåren Attunda  Räddningstjänsten Skellefteå 

Gästrike Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten Skånemitt  

Höglandets Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten Skåne-Nordväst 

Jämtlands Räddningstjänstförbund  Räddningstjänsten Storgöteborg  

Kalmar brandkår Räddningstjänsten Syd 

Medelpads räddningstjänstförbund  Räddningstjänsten Trelleborg 

Nerikes Brandkår Räddningstjänsten Väst 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Räddningstjänsten Västra Blekinge 

Räddningstjänsten Dala Mitt Räddningstjänsten Västra Skaraborg  

Räddningstjänsten Eskilstuna Räddningstjänsten Älmhult 

Räddningstjänsten Halmstad  Räddningstjänsten Östra Blekinge / Karlskrona  

Räddningstjänsten Hässleholm Räddningstjänsten Östra Götaland 

Räddningstjänsten Jönköping  Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

Räddningstjänsten Kristianstad Storstockholms Brandförsvar 

Räddningstjänsten Landskrona Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Luleå Södertörns brandförsvarsförbund 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Mjölby Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Mälardalen  Umeå Brandförsvar 

Räddningstjänsten Norrtälje Uppsala Räddningstjänst  

Räddningstjänsten Piteå  Ölands Kommunalförbund 
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Bilaga D – Enkäten: frågor och svar 

I följande bilaga presenteras enkätens innehåll och svar från deltagare. Frågor som inte har diagram har 

besvarats med fritextsvar vilka inte presenteras i bilagan. Svaren till dessa återfinns till största del i avsnitt 4 i 

rapporten. 

 

 

 

 

Följande beskrivning av verksamhetsklasserna användes i enkäten (enligt BBR 29): 

Verksamhetsklass Beskrivning 

Vk 1 Industri, kontor 

Vk 2A Lokaler för allmänheten 

Vk 2B Större samlingslokaler med personantal >150 

Vk 2C Personalantal >150 och där alkohol serveras i mer än begränsad utsträckning 

Vk 3A Bostäder, småhus 

Vk 3B Gemensamhetsboende, HVB-hem 

Vk 4 Hotell, korttidsboende 

Vk 5A Dagtidsverksamhet, förskola 

Vk 5B Behovsprövade särskilda boende, äldreboende 

Vk 5C Sjukhus 

Vk 5D Fängelse, häkte 

Vk 6 Förhöjd uppkomst av brand, snabbt förlopp 
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Stöd för skälighetsbedömning 

Fråga: 

I denna del av enkäten presenteras ett antal hjälpmedel som kan användas för att underlätta bedömning. 

Markera på skalorna nedan hur ofta du använder de olika stöden vid bedömning av brandskydd i skälig 

omfattning, där 1 är aldrig och 7 är alltid. 

Svar: 
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Avslutande frågor 

 

 

1 – Instämmer inte alls 
7 – Instämmer fullständigt 



 7 

 

 

 

 

 


