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Vilka är vi?

Cecilia Leman

● Brandingenjör (LTH)

● Jobbar på Regionfastigheter sedan 

hösten 2022, har tidigare jobbat som 

säkerhetsstrateg med inriktning 

brandskydd.

● Tidigare erfarenhet från 

Räddningstjänsten, både operativt 

och förebyggande.

Helena Tari

● Brand- och riskingenjör (LTH)

● Jobbar sedan oktober tillfälligt med 

Region Hallands systematiska 

brandskyddsarbete. Ordinarie tjänst 

inom krisberedskap.

● Tidigare erfarenhet från 

räddningstjänst, Länsstyrelse och 

kommunalt arbete med 

krisberedskap.



Innehåll

● Syfte och inledning

● Varför ökad risk för strömbortfall?

● Styrel med mera.

● Vad är kontinuitetshantering?

● Aktivt och passivt brandskydd

● Påverkan på brandskyddet vid avbrott i leveranser

● Slutsats/sammanfattning
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Syfte och inledning

● Vi har inte svaren, vi har några av frågorna…

● Syftet är att väcka tankarna kring hur kontinuitet kopplat till 

brandskydd kan vara aktuellt och vilka problem som kan uppstå.

● Uppdrag inom Region Halland 2020 att ta fram en övergripande

enklare riskbedömning för brandskyddet i händelse av långvariga

avbrott i externa leveranser av el, vatten, tele m.m.

● Hur ska vi tänka/agera kring brandskyddet i krissituationer? 

Behövs kompenserande åtgärder?

● Särskilt fokus på strömbortfall, då detta är mest sannolikt i Sverige 

idag.
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Varför ökad risk för strömbortfall 2023

• Osäkerhet i leveranser av naturgas på kontinenten.

• Låga vattenmagasin i Norge.

• Minskad elproduktion i Frankrike.

• Ingen elhandel mellan Ryssland och Europa

2017 stängde 2 av 3 kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn, 2019 

och 2020 stängde 2 av Ringhals 4 kärnkraftsreaktorer ner.  

Ersatt av mer väderberoende energislag.



Elsystemet

• Energi kan inte ”sparas” längre tid utan det måste hela tiden 

vara balans i elsystemet. 

• Om mer energi förbrukas än vad det finns energi i nätet 

riskerar man en kollaps av elnätet. 

• 2011 gav regeringen uppdrag till Energimyndigheten att ta 

fram en metod för att prioritera samhällsviktiga elanvändare, 

STYREL då man varit nära elnätskollaps. Det görs i syfte att 

skydda nätet, och frånkoppla på ett säkrare sätt.



Styrel

• Styrel har dock begränsningar och 

utvecklingspotential.

• Manuell nedstängning har aldrig 

testats skarpt, så stor osäkerhet 

råder kring vad som sker vid 

nedstängning. Risk för fördröjd 

återstart, särskilt vid första tillfället.



Vidtagna åtgärder 2022

• Alla myndigheter har fått uppmaningar från regeringen att 

minska sin elförbrukning.

• Kommunikation till allmänheten och prisbild har bidragit till att 

elförbrukningen i elområde 3 och 4 minskat mellan 7 och 10 

procent under de senaste månaderna. 

• Detta har minskat sannolikheten för manuell frånkoppling, 

dock är det troligt med utmaningar ett antal år framåt.



Senaste informationen från energimyndigheten

• Troligt med kortare strömbortfall vid höglasttimmarna. 

(morgon och kväll)

• Troligt roterande frånkoppling (mindre delar kopplas ned i 

turordning).

• Uppmanar alla samhällsviktiga elanvändare att arbeta med 

kontinuitetshantering



Vad är kontinuitetshantering? 

● ”Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla 

sin verksamhet på en tolerabel nivå. Oavsett vilken störning den 

utsätts för, till exempel när personalen inte kommer till jobbet, 

lokalerna inte går att använda, leveranser av viktiga varor och 

tjänster inte når oss eller vi drabbas av ett strömavbrott.”

● Handlar helt enkelt om att ha en plan B

● För att kunna nyttja lokalerna in i det längsta så är det bra om 

brandskyddet är robust och fungera även vid störningar i 

leveranser. 

● Vilka leveranser kan störas? El, tele, vatten, fler?  
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Vad är kontinuitetshantering?

• Komplement till RSA-arbetet.

• Fokus på att i förväg 

identifiera vad verksamheten 

är beroende av, därefter

kontinuitetsplan för respektive

försörjning/beroende.

• Vad är brandskyddet beroende av för att det ska fungera?



Vad är brandskyddet beroende av?

Passiva delar

● Passiva delar av brandskyddet 

påverkas troligtvis mycket lite 

av störningar i leveranser av 

tex el, vatten, tele, IT. 

Exempelvis brandcellsgränser, 

utrymningsvägar/dörrar m.m.

● Passiva delar kan dock 

påverkas av störningar i 

leveranser av nya produkter 

och reservdelar.

Aktiva delar

● Aktiva delarna av det inbyggda 

brandskyddet; sprinkler, 

brandlarm, brandspjäll m.m. 

har potential att störas vid 

avbrott av leveranser. Viss 

batteribackup finns normalt.

● Aktiva delar kan vara beroende 

av el, tele, IT, vatten, 

reservdelar, med mera (?).



Brandlarm

• Brandlarm är beroende av el, tele och IT

• Redundans gällande elförsörjning finns i fastigheter med 

reservkraft. Har normalt sett batteri som håller i upp till ett 

dygn. Kontrolleras batterikapaciteten alternativt byts batterier 

regelbundet ut?

• Överföringen till räddningstjänsten/SOS/larmbolag har en 

redundans då den kan ske antingen via fiber (IT) eller GPRS 

(tele). Om både IT och teleförsörjningen bryts saknas 

kontakt. Hur larmar vi då efter hjälp? Rakel?



Styrningar kopplade till brandlarmet

Vid avbrott i elförsörjningen påverkas styrningar:

• Dörrar uppställda på magnet stängs.

• Brandspjäll i ventilationssystemen stängs.

• Dörrar gjorda för återinrymning som är styrda på brandlarmet

låses upp. Skalskydd?

• Fler dörrar låses upp (i allafall i Region Halland)? Skalskydd?

• Vad finns det fler för styrningar som är elberoende, och vilka

konsekvenser kan uppstå?
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Brandgasventilation

● Rökluckor som är stängda på 

magnet öppnar vid strömbortfall. 

Stängs ej automatiskt när 

strömmen återkommer? Vilka 

konsekvenser kan detta få?

● Brandluckor med motor, går de att 

öppna vid strömbortfall?

● Fläktar för brandgasventilation, 

finns batteri eller reservkraft 

kopplat till detta?



Fläktar i drift

• Konsekvenser vid strömbortfall? 



Utrymningshissar och insatshissar?

● Finns det hissar som är en del av 

byggnadens brandskydd?

● Fungerar dessa vid strömbortfall?



Tillfällig utrymningsplats

● Finns redundans för 

kommunikationssystemet?

● Elberoende? Teleberoende?



Sprinklersystem

• Sprinkler är beroende av vatten och el. Vattenförsörjning via 

sprinklermagasin är mer redundant än direktkoppling på 

kommunala VA-nätet.

• Ligger i Region Halland på prioriterad last, och försörjs av 

reservkraft där sådan finns. Finns det sprinkler i byggnader 

som inte har reservkraft hos er?

• Elbortfall kan påverka det kommunala vattennätet beroende 

på vattenbolagets redundans.



Räddningstjänstens möjlighet till insats

● Vattenbolagens redundans avgör om det 

kommer gå att ta ut vatten i det kommunala 

brandpostnätet.

● Egenägda brandposter kan vara kopplade 

mot byggnadens ev. reservvatten i de fall 

detta finns.

● Räddningstjänsten har möjlighet att ta upp 

brandvatten med hjälp av pump ur öppna 

vattendrag (kan förlänga insatstiden 

beroende på avstånd till lämplig 

upptagningsplats).

● I övrigt opåverkad vid kortare strömbortfall 

(?).



BBR-krav 

• I BBR har generellt hänsyn tagits till strömbortfall till följd av branden. 

Saknas krav på långvarig funktion vid störningar i elförsörjningen.

Dock finns följande som vi hittat:

• Utrymningslarm ska kunna avge signal i 30 minuter efter 24 h utan 

strömförsörjning.

• Dörrar i utrymningsväg ska gå att öppna alltid, även vid långvarigt 

strömbortfall. 

• Genomlysta och belysta utrymningskyltar samt nödbelysning ska ge 

avsedd belysning under minst 60 minuter.



MSB / brandskyddföreningen / BBR

• Generellt har ingen hänsyn tagits till exempelvis strömbortfall 

i Den robusta sjukhusbyggnaden eller standarder tex. SBF 

110.

• Vet ej om det tas hänsyn till framöver i standarder och 

lagkrav.



Frågeställningar

• Har vi byggnader där vi enligt lag måste ha brandlarm men där vi 

saknar reservkraft? 

• Hur länge håller batteriet för brandlarmet? Är det utbytt så

kapaciteten är tillfredställande?

• Vad gör vi efter ett dygn?

• Kan vi bedriva verksamhet om det saknas ström (oavsett hur

brandskyddet eventuellt fungerar eller ej)?

• Behövs kompenserande åtgärder för brandskyddet om verksamhet

ska pågå under längre tid utan ström?



Frågeställning

• Vad händer med de styrningar som finns? Dörrar uppställda

på magnet stängs t.ex., kilas då alla dörrar upp vid ett

strömavbrott?

• Vad händer med de dörrar som låses upp?

• Sluta bedriva verksamhet om lagkarv på brandlarm/sprinkler 

och detta är utslaget? – beror på.

• Styr och övervakningssystem? Vilka av brandsystemen 

är kopplade till dessa? Krävs it och tele för dessa?



Slutsats

• Vid strömbortfall är det mest troligt att verksamheten kommer 

behöva avbrytas på grund av strömbortfallet, inte på grund av 

att brandskyddet är utslaget.

• Stora delar av det aktiva brandskyddet är elberoende. Vissa 

delar är vattenberoende, IT och/eller teleberoende.

• Vid manuell frånkoppling av elnätet blir det troligen endast 

mindre problem för brandskyddet, då detta förväntas ske 

under som mest ett par timmar.



Slutsats

• Olika nivåer av störningar kan ge olika förutsättningar. Vid krig kanske det 

inte är skäligt att behöva upprätthålla ett fungerande brandskydd. Vid 

mindre störningar är det skäligt att ha ett tillräckligt fungerande 

brandskydd så länge verksamhet bedrivs.

• Undersök hur det ser ut hos er! Finns det någon svag punkt som behöver 

stärkas upp?



Slutsats

Vad kom vi fram till 2020 i riskanalysen?

Vi identifierade möjligheten att kunna 

larma räddningstjänsten vid brand om 

tele/internet ligger nere som något att 

försöka ta tag i, försöker få till Rakel hos 

driften på våra sjukhus för redundantare 

kommunikationsvägar i kris.



Frågor?


