
Den robusta sjukhusbyggnaden
- Brandskydd som krävs för att upprätthålla sjukhusens samhällsviktiga funktion

Malin Tindberg, strateg byggnadstekniskt brandskydd, Regionfastigheter
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Agenda

• DRS

• Lagkrav (BBR)

• Exempel 

• Vad regionerna behöver göra nu

- Fastighetsorganisationen

- Verksamheterna

- Tillsammans?
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Uppdaterades 2017-2021 genom ett samarbete mellan 

MSB, SKR och Socialstyrelsen projektlett av 4C Strategies
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Varför uppdatering
• Utvecklas och anpassas till dagens utmaningar

• I större utsträckning omfatta det organisatoriska perspektivet

• Differentiering
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Syfte
• skapa förutsättningar för att planera, projektera, bygga 

och förvalta sjukhusbyggnader som är driftsäkra i 

vardag, kris och krig. 

• belysa och inspirera driftsäkerhet i befintliga och nya 

sjukhusbyggnader

Mål att skapa samsyn och sprida kunskap
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Övergripande nivåer

Brons: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade 

verksamhet vid störningar som varar minst tre dygn. 

Silver: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade 

verksamhet vid störningar som varar minst en vecka. 

Guld: Sjukhuset har förmåga att upprätthålla sin prioriterade 

verksamhet vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet som 

varar minst tre månader. 
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Nivåerna för brandskydd

Brons: Byggnader på sjukhusområdet, i vilka kritisk verksamhet bedrivs 

eller i vilka det finns utrustning som är viktig för sjukhusets förmåga att 

upprätthålla kritisk verksamhet, har ett förstärkt och utifrån 

verksamhetens behov anpassat brandskydd såväl organisatoriskt som 

byggnadstekniskt. 

Silver: Samma som bronsnivån.

Guld: Sjukhusets brandskydd, såväl det byggnadstekniska som det 

organisatoriska, är utformat så att det fungerar vid allvarliga störningar i 

samhällets funktionalitet som pågår periodvis under minst tre månader.
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Varför behövs extra robusthet på brandskyddet?
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Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om

2. säkerhet i händelse av brand

Plan- och bygglagen
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Egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand

8 § För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som 

anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska 

ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en 

bestämd tid,

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket 

begränsas,

3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas,

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna 

det eller räddas på annat sätt, och

5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.

Plan- och byggförordningen
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Föreskrifterna i Boverkets byggregler 

tar bara hänsyn till personskydd →

byggnaden får brinna ner

Vi bedriver samhällsviktig 

verksamhet som måste fortgå
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BBR Verksamhetsklasser

Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (Vk).

• Verksamhetsklass 1 – Industri, kontor m.m.

• Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m.
Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer.

Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.

Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än 150 personer och där alkohol serveras i mer 

än begränsad omfattning. 

• Verksamhetsklass 3 – Bostäder
Verksamhetsklass 3A omfattar “vanliga” bostäder

Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden.

• Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m

• Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.
Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen för verksamhet som bedrivs under dagtid

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta

• Verksamhetsklass 6 – Lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där 

en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp.
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Byggnadsklass Br0

– Byggnader med fler än 16 våningsplan

– Byggnader med vissa typer av samlingslokaler 

– Större byggnader (>2 vån) med verksamhetsklass 5C (sjukhus)

– Byggnader med verksamhetsklass 5D (inlåsta)
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Inget tydligt regelverk för sjukhusbyggnader 

pga att de utgör byggnadsklass Br0

• Inga allmänna råd att följa utan byggnadens utformning ska 

verifieras mot funktionskraven. De allmänna råden får endast 

användas i begränsad omfattning som referenssystem.

• Brandskyddet, för byggnaderna som helhet, ska verifieras 

med analytisk dimensionering.

De som projekterar vårt brandskydd utgår allt för ofta ifrån att 

nivån för en Br1 kan användas rakt av



Vad är utmärkande för vår 
verksamhet?
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Boverkets byggregler

BBR 5.321

Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med tillgång till minst 

två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

Allmänt råd (vägledande även för Br0-byggnader)

En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma 

plan.

För verksamhetsklass 5C kan båda utrymningsvägarna vara tillgängliga genom 

horisontell passage till intilliggande lokaler i verksamhetsklass 5C.

Kan utgör inget krav. Vid projektering bygger därför utrymningsstrategin oftast på 

trappor och/eller ut i det fria.
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För en del vårdformer behöver patienter stabiliseras i 

upp till 15 min innan de kan flyttas, och de behöver ha 

livsuppehållande apparatur med sig i flytten

Intensivvårdsavdelningar, t.ex.
Neonatal (för tidigt födda barn)

Operationsavdelningar
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5:55 Ytterväggar

Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad 

omfattning.

Allmänt råd

Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning 

och brandsläckning bibehålls.

Boverkets byggregler
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5:551 Ytterväggar i byggnad klass Br1

Ytterväggar i byggnader i klass Br1 ska utformas så att

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,

2. brandspridning inuti väggen begränsas,

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas,

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av 

ytterväggen begränsas.

Boverkets byggregler

Väggelement uppfyller aktuell 

brandteknisk klass, ex. EI 60

Väggelementet har testats enligt 

SP Fire 105 med godkänt resultat
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SP Fire 105
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Fasadmaterial likt det som användes i Grenfell Tower



27

Bärverk

Stomme i trä
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• Kollaps under avkylningsfasen

• Om vi klär in → Problem vid ombyggnation då inklädnaden behöver friläggas. → Inte ok att 
ha verksamhet kvar i byggnaden när brandskyddet är undermåligt

• Lämpligheten med ”träsjukhus” kopplat till det ökade civila försvarets perspektiv. En 
brännbar konstruktion vid en väpnat angrepp på en sjukhusbyggnad riskerar säkert skapa 
efterföljande långvariga och svårsläckta bränder.

• Hur laga en brand-/vattenskadad stomme?

Bärverk
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Bärverk

Vi kan inte säkerställa kontinuitet i vår 

samhällsviktiga verksamhet om byggnaden 

måste utrymmas under lång tid för sanering.

Flerbostadshus, 8 vån, 60 lgh, stomme i trä

Brand i en lgh →

30 lgh brand-, rök- och/eller vattenskadade

Trästommen fuktskadad m.m.→

Beslut att evakuera samliga 60 lgh

Sanering och återställning minst 12 mån 
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Vad ska vi göra nu då?
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Fastighetsorganisationens nulägesanalys 
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Brandorganisation

I regionen bör det finnas

• en övergripande funktion som ansvarar för att bedriva regionens 

systematiska brandskyddsarbete ur ett verksamhetsperspektiv på en 

strategisk nivå

• en funktion i regionens fastighetsorganisationen med kompetens inom 

byggnadstekniskt brandskydd som ansvarar för att bedriva 

fastighetsägarens systematiska brandskyddsarbete

• ett forum för SBA
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Anpassa nödlägesplanen efter byggnaden

Generellt strategi för normal 
vårdavdelning i tre steg

• Avvakta utrymning – hitta och försök 
släcka branden

• Utrym till relativt säker plats i annan 
brandcell

• Utrym till annan byggnad

Vilket behov har verksamheten?

Funkar trappor som utrymningsväg?
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Hur ska man tänka om man har patienter som 

inte kan transporteras i trappor
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Generellt strategi för normal 
vårdavdelning i tre steg

• Avvakta utrymning – hitta och försök 
släcka branden

• Utrym till relativt säker plats i annan 
brandcell

• Utrym till annan byggnad

Vilket behov har verksamheten?

Funkar trappor som utrymningsväg?

Stabilisering innan förflyttning? Risk att bli 
instängd?

Användning av hissar

Anpassa nödlägesplanen efter byggnaden
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Säkerställ att den utrustning som är nödvändigt för att vårda patienter som utryms (t.ex. 

elförsörjning till medicinteknisk utrustning) finns på de avdelningar som kan bli aktuella att 

utrymma till. 

Säkerställ att det finns en plan om verksamheten behöver utrymma från byggnaden.

Ex. hiss till kulvert och vidare till annan byggnad. Krav på lokalerna som tar emot. 

Hur agerar ni om det brinner hos er grannverksamhet? Ta emot patienter samtidigt som 

ni börjar planerar för att även utrymma själva?

Anpassa nödlägesplanen efter byggnaden
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Förebygg

• Identifiera era risker och arbeta systematiskt bort startföremål alt. vidta 

riskreducerande åtgärder

• Framför behov för förvaring – BFV, batteriladdning, in- och uttransporter av 

material etc.

• Komplettera med strategiskt placerad släckutrustning

• Säkerställ vilka delar av brandskyddet ni ansvarar för - SKR och PTS har 

nationella gränsdragningslistor avseende ansvarsfördelningen

• Gör era egenkontroller av lokalernas brandskydd

• Säkerställ att ni vet hur brandlarmet fungerar

• Utbilda

• Öva, öva, öva



Viktiga medskick

Kräv att få information om hur brandskyddet är utformat hos 
er! 

Behov av nya eller utökning av befintliga lokaler – men vad är 
verksamhetens behov ur brand- och utrymningshänseende?

Fråga om brandkompetens finns med!

Många andra aspekter att ta hänsyn till - Nära mellan liv och 
död, men patienten får inte dö vid en förflyttning pga en brand. 
Det ska inte vara ett val mellan pest och kolera.



Tack för er tid!

malin.tindberg@skane.se
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