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Allmänt om Fortifikationsverkets
projekteringsanvisningar
Fortifikationsverket är en central myndighet vars huvuduppgift är att bygga och
förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fastighetsbeståndet är ett av
landets största och omfattar såväl byggnader, lokaler, befästningsanläggningar samt
skog och mark. Fastighetsbeståndet är spritt över hela landet.

1.1

Syfte och målgrupp
Fortifikationsverkets har som ambition att arbeta för att vara en hållbar byggherre och
fastighetsförvaltare. I projekteringsanvisningar dokumenteras krav och hållbara
tekniska lösningar i strävan mot att tillgodose de intressen, behov och ambitioner som
finns inom fastighetsbeståndet.
Denna projekteringsanvisning gäller primärt för nyproduktion samt om- och
tillbyggnad inom Fortifikationsverkets öppna bestånd.
Projekteringsanvisning Brandskydd vänder sig i första hand till projekteringsledare,
projektledare och projektörer av byggnadstekniskt brandskydd men kan även utgöra
stöd för övriga projektörer.

1.2

Robusthet
Målsättningen med brandskyddsarbetet är att bidra till den totala försvarsförmågan.
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd ska kunna fungera i såväl fredstid och under
höjd beredskap. Brandskyddet ska utformas efter de krav och behov som
Fortifikationsverket och dess hyresgäster föreskriver samt kunna ändras över tid.
Fortifikationsverkets hyresgäster har överlag behov av byggnader och lokaler som är
robusta. Det medför att hyresgästen har behov av ändamålsenliga lokaler där hänsyn
tas till det som förvaras (skyddsvärd materiel) samt den verksamhet som bedrivs där.
Därmed prioriteras ett brandskydd som bidrar till att säkerställa den operativa
effekten kopplat till försvarsförmågan. Det medför att en annan ambitionsnivå, än
samhällets civila kravnivå i Boverkets Byggregler (BBR), kan behöva tillämpas.

1.3

Omfattning och avgränsningar
I projekteringsanvisningarna redovisas de krav och tekniska lösningar för att tillgodose
de intressen, behov och ambitionsnivå för brandskyddet inom Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd. Riktlinjerna ger övergripande och kompletterande anvisningar till
BBR, samt Brandskyddsföreningen gällande skrift Regler för brandlarm, SBF 110 vid
utformning av brand- och utrymningslarm.
Fortifikationsverket har för vissa byggnadstyper utvecklat typhandlingar. I de fall
typhandlingar är framtagna ska dessa användas i första hand.

1.4

Läsanvisningar
Vid uppstart av ett byggprojekt är första steget att kontrollera om en typhandling finns
upprättad för brandskyddet avseende den aktuella byggnadstypen, se även kapitel 4.1
Typhandlingar.
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Om typhandling inte finns upprättad ska en bedömning av byggnadens objektsspecifika
faktorer göras, se kapitel 2.1.1 Objektsspecifika faktorer för Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd.

1.5

Försvarsspecifika regelverk och riktlinjer att beakta
Utöver aktuell version av BBR och SBF 110, som behandlas i kapitel 3 Utförande enligt
regelverk, finns andra regelverk och riktlinjer för Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd:


IFTEX – Instruktion för förvaring och transport av förvarets explosiva
varor



BVKF – Försvarsmaktens instruktion för åtgärder mot brand- och
explosionsfara, vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan från
brandfarliga varor



Handbok Säkerhetstjänst Fysisk säkerhet avseende försvarsmaktens
verksamhet



Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd – Utrymmens indelning
i skyddsnivåer

Hänsyn ska även tas till hyresgästens behovsunderlag utifrån projekts specifika
förutsättningar.
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Projekteringsprocessen

2.1

Brandskydd i byggprocessen
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I projekteringsprocessen arbetas erforderliga brandskyddstekniska åtgärder in i
projektet för att uppfylla gällande AFS, BBR, EKS samt Fortifikationsverkets och
hyresgästens egna krav och ambitioner gällande brandskyddet. Även brandskyddskrav
från andra regelverk och riktlinjer, som kan vara aktuella, ska beaktas.
I programhandlingsskedet ska de förutsättningarna som ligger till grund för
brandskyddet identifieras och dokumenteras.
I systemhandlingsskedet tas en brandskyddsbeskrivning fram och utgör ett levande
dokument genom hela projektet. I samband med projektets dokumentationsskede
sammanställs brandskyddet i en brandskyddsdokumentation (relationshandling) som
kan utgöra grund för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

2.1.1

Objektsspecifika faktorer för Fortifikationsverkets fastighetsbestånd
Hyresgästen inkommer normalt med ett behovsunderlag. Det tillsammans med
objektsspecifika faktorer utgör underlag för den byggnadstekniska utformningen av
brandskyddet och utgår från verksamhetens behov av robusta fastigheter som en del
av Sveriges totalförsvar.
De objektsspecifika faktorerna avseende brandskydd för Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd består av följande delar:
1. Lokalisering
Placeras en byggnad inom ett regementsområde, som är inhägnad och har bevakning,
minimeras till exempel risken för anlagd brand och annan skadegörelse. Det påverkar i
sin tur utformningen av brandlarm och utgör grunden för lämpliga avsteg från SBF 110,
se kapitel 3.2 SBF 110.
2. Skyddsvärd materiel eller verksamhet
Försvarsmaktens definition av skyddsvärd materiel avser materiel som på grund av att
den är stöldbegärlig, värdefull och/eller svårersättlig, eller av någon annan anledning
har sådan betydelse för Försvarsmaktens verksamhet, att den behöver omfattas av ett
särskilt skydd vid förvaring.
Dessa kriterier utgör grund för värdering av erforderliga brandskyddsåtgärder. Det
medför att skyddsvärd materiel och/eller skyddsvärd verksamhet behöver skyddas
enligt Försvarsmaktens definition, se Handbok Säkerhetstjänst Fysisk säkerhet.
Ur ett brandskyddsperspektiv är dock åtgärderna för begreppen Ringa skyddsvärde och
Mindre skyddsvärde likvärdiga, vilket medför att de slås ihop, se även kapitel 4.3
Egendomsskydd. Bedömning och kriterier av brandskyddsnivån avseende
egendomsskydd och verksamhet utgår från följande definition:


Ringa/mindre skyddsvärde
Brandskydd avseende förvaring av materiel och/eller verksamhet med ringa
eller mindre påverkan på Sveriges säkerhet och den operativa effekten
genomförs med förenklad dimensionering enligt BBR.



Stort skyddsvärde
Brandskydd avseende förvaring av materiel och/eller verksamhet med stort
skyddsvärde. Kan företrädelsevis projekteras med förenklad dimensionering,
för att uppfylla kraven i BBR, men hänsyn ska även tas till verksamhetens och
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fastighetsägarens egen ambitionsnivå när denna är högre än nivån i BBR. Här
kallat för BBR+.


Mycket stort skyddsvärde
Brandskydd avseende förvaring av mycket stor mängd skyddsvärd materiel,
enskild utrustning eller verksamhet med mycket stor påverkan på Sveriges
säkerhet och operativa effekten. Projektering ska ske med stöd av
Fortifikationsverkets centrala brandkompetens där brandskyddet
företrädelsevis dimensioneras analytiskt. Särskild hänsyn ska tas till den egna
ambitionsnivån.

3. Funktion och driftsform
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd ska fungera såväl i fredstid som under höjd
beredskap. Detta påverkar skyddsbehovet och därmed kravet på funktionalitet vilket i
sin tur påverkar brandskyddets utformning, se även kapitel 4.2 Personskydd.

Skyddsvärd
materiel eller
verksamhet

Lokalisering

•Innanför eller utanför
garnisonsområdet:

- Risk för anlagd brand eller
annan skadegörelse
- Utgör grund för anpassning av
brand- och utrymningslarm med
mera

•Ringa/mindre
- BBR

•Stort

Funktion och
driftsform

•Funktion och omfattning
av verksamheten
- Dimensionerande driftform

- BBR+

•Mycket stort

- Fortifikationsverkets centrala
brandkompetens konsulteras

Bild 2.1 Objektsspecifika faktorer avseende brandskydd för Fortifikationsverkets
fastighetsbestånd

2.2

Dimensionerande förutsättningar

2.2.1

Dimensionering av brandskyddet
Brandskyddet kan utformas med förenklad dimensionering och/eller med analytisk
dimensionering. Förenklad dimensionering innebär att brandskyddet utformas enligt
föreskrifter och allmänna råd enligt BBR. Analytisk dimensionering innebär att
brandskyddet helt eller delvis dimensioneras med brandtekniska beräkningar,
provning eller andra typer av verifiering. Analytisk dimensionering i projekt, där det
föreligger ett mycket stort skyddsvärde, ska stämmas av med Fortifikationsverkets
centrala brandkompetens.

2.2.2

Nybyggnation samt om- och tillbyggnad
Vid nybyggnation ska brandskyddet i en byggnad utformas för att lägst uppfylla
brandskyddskraven i BBR kapitel 5, dvs ringa eller mindre skyddsvärde. Vid ändring av
byggnader (ombyggnation och tillbyggnader) är utgångspunkten att kraven för
nybyggnation också gäller vid ändring. Emellertid kan dock kraven anpassas utifrån
ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar enligt BBR kapitel 5.8.
BBR kapitel 5 anger samhällets grundkrav på brandskydd i byggnader och behandlar
även olika utformningar som kan användas för att uppfylla detta. I kapitel 3 Utförande
enligt regelverk i denna projekteringsanvisning anges de specifika val och styrningar
Fortifikationsverket gör gällande några av dessa utformningar. Den egna valda
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ambitionsnivån utgår primärt från de skyddsvärden, materiel/verksamhet samt
lokalisering som behöver tas hänsyn till och behandlas i kapitel 4 Egendomsskydd i
form av skyddsvärden. Beslut om egen ambitionsnivå utifrån skyddsvärden ska
dokumenteras och vara spårbara i projektet.

2.2.3

Byggnadsminnen
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd innehåller även statliga byggnadsminnen.
Dessa har särskilda skyddsbestämmelser utfärdade av Riksantikvarieämbetet som
bland annat anger i vilka hänseenden byggnaden inte får ändras. För dessa byggnader
finns vårdprogram innehållande objektets antikvariska förutsättningar som underlag
vid projektering. Det innebär att brandskyddet behöver anpassas efter befintliga
förutsättningar för att värna kulturella värden.
Eventuella anpassningar och avsteg från brandskyddskraven får dock aldrig medföra
en oacceptabel risk för människors säkerhet. I det fall det inte är möjligt att uppfylla
erforderliga brandskyddskrav får byggnadens användningsområde anpassas, till
exempel genom begränsning i personantal. I dessa fall ska anpassningar och avsteg
stämmas av med Fortifikationsverkets centrala brandkompetens.

2.2.4

Fysisk säkerhet
Fysisk säkerhet innefattar skyddsvärde, skyddsnivåer samt skyddsklasser och omfattar
byggnadens omslutningsyta, vilken utgörs av en lokals avgränsning mot andra lokaler
eller ut mot det fria. Omslutningsytan gäller upp till 4 meter över markplan eller annat
ståplan. Det inbegriper även delar som dörrars konstruktion och dess låsanordningar.
Krav på skyddsnivåer och skyddsklasser påverkar således även brandskyddet och
behöver beaktas vid brandprojektering.

2.3

Handlingar och dokumentation
I byggprojektet tas erforderliga handlingar fram för att tillgodose de krav som finns
avseende brandskydd. Beroende på projektets storlek, komplexitet samt
entreprenadform varierar behovet av handlingar. Nedan anges de handlingar som bör
arbetas fram i projekten.
Observera att det i byggprojekt kan finnas andra brandskyddshandlingar, kopplat till
annan lagstiftning, som kan behöva tas fram. Här anges endast erforderliga handlingar
utifrån BBR.

2.3.1

Brandskyddsbeskrivning
I behovsunderlaget, eller senast i programhandlingsskedet, identifieras erforderlig
brandskyddsnivå utifrån lagkrav och Fortifikationsverkets samt hyresgästens ambition
på egendomsskydd och/eller utökat personskydd. Utgör byggnaden ett statligt
byggnadsminne identifieras i vilken omfattning byggnaden har skyddsbestämmelser
som kan påverka brandskyddet.
Brandskyddsbeskrivning upprättas och utgör ett levande dokument genom hela
projektet. Beskrivningen ska utföras enligt BBR och innehålla erforderliga
brandskyddsåtgärder för att uppfylla BBR och annan relevant lagstiftning samt
Fortifikationsverkets/hyresgästens ambition på egendomsskydd och/eller
personskydd.
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Det är viktigt att brandskyddsprojekteringen initieras tidigt i projektet då
utformningen av brandskyddet som sammanfattas i brandskyddsbeskrivningen
påverkar övriga konsulters arbete och handlingar.

Bild 2.2 I brandskyddsbeskrivningen framgår krav och förutsättningar som behöver
arbetas in i övriga projektörers handlingar

2.3.2

Brandskyddsritningar
Brandritningar alternativt brandskisser upprättas och kompletterar brandskyddsbeskrivningen. Följande information bör framgå på dessa:


Brandcellsindelning



Brandtekniska klasser på brandcellsgränser (inklusive dörrar, portar, luckor,
fönster etc.)



Klassificerade invändiga utrymningsvägar



Utrymningsriktningar



Placering av vägledande markering



Placering av släckutrustning

Följande information bör framgå på brandritningar och brandskisser i tillämpliga delar:

2.3.3



Utrymningsplatser



Ytor försedda med sprinkler



Sprinklercentral



Brandlarmcentral



Brandgasventilation/manöverdon för brandgasventilation

Utförandespecifikation brand- och utrymningslarm
I förekommande fall upprättas utförandespecifikation för brand- och utrymningslarm
enligt gällande SBF 110, se även kapitel 3.2 SBF 110 i denna handling. Underlaget och
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de förutsättningar som råder ska dokumenteras i byggnadens drift- och
underhållsplaner och ingår i byggnadens brandskyddsdokumentation.

2.3.4

Insatsplaner
Insatsplaner upprättas i dokumentationsskedet och utformas i erforderlig omfattning
utifrån Brandskyddsföreningens handbok ”Insatsplan 2019” eller motsvarande
dokument.

2.3.5

Brandskydd under byggtid
Vid byggnadsarbeten är riskerna för uppkomst och spridning av brand oftast stora.
Personsäkerheten för byggpersonal samt för personer som vistas i byggnaden vid
pågående verksamhet under byggtiden ska hanteras på ett betryggande sätt. Även
risken för egendomsskador ska minimeras.
Projektledaren för projektet ska, i samråd med berörda entreprenörer, säkerställa att
det finns en plan upprättad där följande delar ska beaktas:

2.3.6



Organisation, ansvar och säkerhetsregler



Brandtekniska avskiljningar och erforderliga provisorier



Hantering av brandtekniska installationer (t ex, brandlarm, sprinkler etc.)



Plan för utrymning från entreprenadområde



Plan för utrymning från i anslutning pågående verksamhet



Utbildning/information av personal



Materialflöden/förvaring av material



Information om släckutrustning



Hantering och förvaring av gasflaskor



Placering av byggbodar och containrar



Räddningstjänstens insatsmöjligheter under byggtid



Skydd av känsligt material/utrustning



Heta arbeten och brandstiftare



Entreprenörens APD-plan utgör normalt en del av ovanstående hantering
och ska stämmas av innan entreprenadarbetena påbörjas.

Utrymningsplaner
När krav på utrymningsplaner finns, enligt Arbetsmiljöverkets gällande föreskrift
”Arbetsplatsens utformning” eller enligt BBR, utformas dessa enligt SS 2875:2019, eller
motsvarande dokument. Utrymningsplaner upprättas i dokumentationsskedet.

2.3.7

Protokoll från utförandekontroll
I samband med projektets färdigställande, och före lokalerna tas i bruk, ska ett
protokoll/intyg tas fram som styrker att brandskyddsbeskrivningen har efterföljts och
att erforderliga egenkontroller och funktionsprovningar är utförda och godkända
(benämns ofta sakkunnighetsintyg). Beroende på projektets storlek, komplexitet samt
kontrollplanens utformning erfordras ett eller flera platsbesök.
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Relationshandlingar
Under projektets dokumentationsskede upprättas relationshandlingar.
Brandskyddsbeskrivning omarbetas till brandskyddsdokumentation inklusive
erforderliga drift- och underhållsrutiner som erfordras för att upprätthålla
brandskyddet. Har projektet endast omfattat del av byggnad bör även
brandskyddsdokumentationen för hela byggnaden uppdateras.

2.3.9

Filformat
I Fortifikationsverkets handbok ”Digproj” framgår i vilket filformat olika handlingar ska
levereras i.

2.4

Avstegshantering
Projekteringsanvisning Brandskydd ska i tillämpliga delar användas i byggprojekt där
brandskyddsbeskrivning upprättas. Om ställda krav inte kan tillämpas ska avsteg
dokumenteras och skickas till projekteringsanvisningar@fortv.se för
bedömning/beslut av Fortifikationsverkets centrala brandkompetens.

2.5

Roller i projekteringsprocessen
Normalt är brandskyddskonsulten byggherrens sakkunnige och medverkar i projektets
organisation. I arbetsuppgifterna ingår att projektera brandskyddet så att erforderliga
brandskyddskrav uppfylls. Utöver det fungerar ofta brandskyddskonsulten som
utförandekontrollant avseende de delar som berör brandskydd inom ramen för
byggherrens egenkontroll.

Bild 2.3 Brandskydd i byggprocessen

Projekteringsanvisningar Brandskydd

2.5.1

Sida 13 av 20

Projektledare
Fortifikationsverket utser för alla investeringsprojekt en eller flera projektledare som
leder och ansvarar för projektets genomförande. Tidigt i projektet bör projektledaren
inhämta underlag och identifiera vilka förutsättningar som gäller för aktuellt projekt
avseende:


Utformning av brand- och utrymningslarm, se kapitel 3.2 SBF 110



Skyddsvärde avseende egendomsskydd (ringa/mindre, stort, mycket
stort), se kapitel 4.3 Egendomsskydd



Skyddsvärde personskydd (krav på utökat personskydd), se kapitel 4.2
Personskydd

Fortifikationsverkets centrala brandkompetens är tillgänglig för rådgivning i
ovanstående delar.

2.5.2

Brandkonsult
Brandkonsultens uppdrag för projektet beror på projektets storlek, komplexitet och
entreprenadform. Efter överenskommelse med projektledaren för projektet utformas
brandkonsultens uppdrag (även i de fall bygglov inte söks för projektet) där följande
delar bör ingå:

2.5.3



Bistå Fortifikationsverkets projektledare som sakkunnig avseende
brandskyddsfrågor i hela projekterings- och byggskedet



Framtagande av erforderliga handlingar enligt kapitel 2.3 Handlingar och
dokumentation i denna projekteringsanvisning



Meddela projektledare eventuella avsteg från dessa projekteringsanvisningar för hantering enligt kapitel 2.4 Avstegshantering



Deltagande i granskningsarbete för att säkerställa att brandskyddskrav
inarbetas i övriga projektörers handlingar



Bistå Fortifikationsverket och kontrollansvarig för projektet och
säkerställa att erforderliga brandskyddskrav uppfylls innan
byggnaden/ombyggda delar tas i bruk. Omfattning av erforderliga
platsbesök efter överenskommelse med projektledare och
kontrollansvarig

Central brandkompetens
Inom Fortifikationsverket finns en central brandkompetens som stödfunktion och
rådgivning. Beslut om avsteg från dessa projekteringsanvisningar ska stämmas av med
den centrala brandkompetensen.

2.5.4

Driftskede och Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Erforderliga drifts- och underhållsrutiner för att upprätthålla brandskyddet ska framgå
i brandskyddsdokumentationen (relation). Brandskyddsdokumentation inklusive
brandskyddsritningar (relation) utgör underlag för Fortifikationsverkets systematiska
brandskyddsarbete (SBA). Vid avslutat projekt ska projektledaren kontakta
driftpersonal för överlämning av relevanta handlingar, se Fortifikationsverkets mall för
överlämningsprotokoll.
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Utförande enligt regelverk

3.1

BBR

3.1.1

Generellt BBR
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BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL,
och plan- och byggförordningen, PBF. BBR gäller bland annat vid uppförande av en ny
byggnad och vid ändring av befintlig byggnad.
I denna projekteringsanvisning redovisas utformningar utifrån BBR som ska beaktas
vid projektering åt Fortifikationsverket. Tvingande utformningar (ska) utföras i
samtliga projekt och rekommenderade utformningar (rekommenderas) utförs i
samtliga projekt under förutsättning att de inte medför stora negativa konsekvenser för
projektet.
Avsteg från tvingande utformningar utförs enligt beskrivning i kapitel 2.4
Avstegshantering, detta krävs dock ej för avsteg från rekommendationer.
Det är endast för rubriker som redovisas i aktuellt kapitel som Fortifikationsverket
aktivt tagit ställning till alternativa utformningar angivna i BBR. I övrigt sker
projektering enligt BBR med den utformning som är bäst lämpad för det aktuella
projektet.

3.1.2

Verksamhetsklasser
Val av verksamhetsklass ska utföras enligt föreskrifter och allmänna råd i BBR. Dessa
baseras på om personer till största delen kan förväntas ha god lokalkännedom och
utrymma på egen hand. Vid bedömning av personers möjlighet att utrymma utan
assistens ska det särskilt beaktas att Fortifikationsverkets bestånd i de flesta fall
inrymmer militär personal som generellt håller god fysik med hänsyn till karaktären av
deras yrkesutövning. Personer inom byggnader tillhörande Fortifikationsverket kan
därför i dessa fall förväntas ha bättre fysik och i förlängningen bättre möjlighet att sätta
sig själv och andra i säkerhet än personer i det civila samhället.

3.1.3

Utrymning

3.1.3.1 Utrustning i utrymningsplats
I de fall det är aktuellt med utrymningsplatser med krav på tvåvägskommunikation ska
de utföras med talad kommunikation. Signal från kommunikationsutrustningen ska gå
till ständigt bemannad plats (till exempel bemannad vaktbyggnad/-lokal) med
möjlighet att skicka signal vidare till SOS.

3.1.3.2 Nattlåsning
Utrymningsdörrar med nattlåsning ska utföras med förregling mot väsentlig funktion.
Lämplig väsentlig funktion beror på verksamhet, lokalutformning samt om nattlåsning
utförs med motorlås eller manuella lås. Den väsentliga funktionen ska störa
verksamheten så mycket att den inte kan bedrivas om dörrar med nattlåsning inte är
upplåsta.
Motorlås ska utföras med separat ändlägeskontakt som känner av om motorlåset har
gått till sitt öppna läge. Ändlägeskontakten kopplas till en för verksamheten väsentlig
funktion. Det rekommenderas att siren alternativt allmänbelysning nyttjas för detta
ändamål.
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Vid manuell upplåsning av nattlåsning ska övervakning av låsen utföras med
vilströmskoppling (brytande funktion), vid strömbortfall i slingan aktiveras den
väsentliga funktionen. Det rekommenderas att siren alternativt allmänbelysning nyttjas
för detta ändamål.
Nattlåsning kan utföras av tänkt hyresgäst och bör därför stämmas av med hyresgästen
i respektive projekt.

3.1.4

Hiss
Det rekommenderas att persontillåten hiss utförs så att hisskorg vid strömbortfall går
till lättaste stannplan alternativt entréplan och öppnar dörrarna. Då hisschakt utgör
brandcellsgräns ska hissdörrarna återigen stängas men vara öppningsbara via
tryckknapp inifrån hisskorgen samt utifrån.
Om byggnaden är utförd med automatiskt brandlarm rekommenderas att hisskorg
utförs med samma styrning vid aktiverat brandlarm som vid strömbortfall.

3.1.5

Material
Ytterväggar, innerväggar och tak ska utföras med isolering enligt alternativ i
nedanstående tabell.
Isoleringsmaterial

Tak

Väggar

Invändigt i
byggnad

Under
plattan, upp
till mark

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej (undantaget
frysrumsväggar)

Ja

Sten-/Mineralull
Cellplast- EPS, XPS, PUR B3
produkter eller likvärdig
PIR, Kooltherm,
SPU-EFR, PUR B2
eller likvärdig

Bild 3.1 Val av materiel i byggnaden

3.1.6

Ventilationsbrandskydd
Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystemet ska utföras enligt något av
följande alternativ:

3.1.7



Brandgasspjäll alternativt brand-/brandgasspjäll



Fläktar i drift

Brand- och utrymningslarm
Tillförlitligheten och förmågan hos automatiskt brandlarm ska i tillämpliga delar
verifieras enligt avsnitt 6–7 och 15–16 i Brandskyddsföreningen gällande skrift Regler
för brandlarm, SBF 110. Brand- och utrymningslarm enligt SBF 110 ska utföras med
utformning som redovisas i kapitel 3.2 SBF 110.

3.1.8

Släckutrustning
Där krav på installation av inomhusbrandpost enlig BBR inte föreligger
rekommenderas det att byggnaden förses med släckutrustning i form av
handbrandsläckare.
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3.2

SBF 110

3.2.1

Generellt SBF 110
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I BBR samt AFS finns krav på brand- och utrymningslarm i vissa specifika byggnader
eller lokaler. AFS ställer krav på underhåll och kontroll och Boverket anger hur
systemen ska vara utformade för att ha tillförlitlighet och förmåga att uppfylla
funktionskraven. SBF 110 kan användas för att verifiera dessa krav.
Utöver krav från BBR och AFS har Fortifikationsverket/hyresgästen en egen ambition
när brand- och utrymningslarm ska installeras i byggnadsbeståndet. Utgångspunkten
ska vara att SBF 110 används som grund även för dessa installationer.
I de fall det, av någon projektspecifik anledning, bedöms att ett larm med utformning
enligt SBF inte är lämpligt/tillämpbart ska beslut om detta ske via avstegsanmälan till
den centrala brandkompetensen, se kapitel 2.4 SBF 110.

3.2.2

Brandlarm i Fortifikationsverkets byggnader
Med installation av ett automatiskt brand- och utrymningslarm ges en tidig detektering
av brand- och rökutveckling. Detta ger möjlighet till begränsning av förloppet genom en
tidig bekämpning/släckinsats samt vid behov utrymning.
En vägledning är att brand- och utrymningslarm ska installeras i erforderlig omfattning
i nedanstående byggnader/lokaler;


förråds- och verksamhetsbyggnader med dyrbar maskinell
utrustning/svårersättlig materiel,



byggnader och lokaler där brandfarlig verksamhet förekommer,



flygverkstäder, hangarbyggnader, stridsvagnsgarage och liknande
byggnader/verksamhet,



kaserner och andra slag av förläggningsbyggnader där människor sover,



kulturhistoriskt värdefulla byggnader,



vissa bergrum,



anläggningar med otillgängliga utrymmen samt



byggnader med stabs- och ledningsplatser.

För byggnader/lokaler som förses med automatiskt brand- och utrymningslarm ska
utförandespecifikation upprättas. I utförandespecifikationen (och aktuell
brandskyddsbeskrivning) ska samtliga avsteg som görs från SBF 110 dokumenteras.
Systemet ska vara adresserbart och leverera information till presentationssystem på
detektornivå.
Utformningar av larm som begränsar snabb upptäckt, så som tvådetektorberoende och
larmlagring, ska stämmas av med Fortifikationsverkets centrala brandkompetens för
rådgivning/beslut i de fall det råder mycket stort skyddsvärde avseende
materiel/verksamhet.

3.2.3

Övervakningsområden brandlarm
Om brandlarmsinstallationen är en följd av krav i BBR ska övervakningsområdet
utföras i enlighet med kravnivån.

Projekteringsanvisningar Brandskydd
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Om brandlarmsinstallationen utförs utifrån egen ambitionsnivå kan övervakningsområdet bedömas i det specifika projektet utifrån syftet och behovet av installationen.
När byggnaden som avses finns inom inhägnat område med inpasseringskontroll anses
t.ex. sannolikheten för anlagd brand vara lägre än i obevakade områden. Därmed kan i
övervägande del av fallen följande avsteg från övervakningsområde accepteras även
vid klass A – övervakning av hela byggnaden:


Skärmtak i brännbart material dock max 2,5 meter ut från väggen



Utrymmen under andra takutsprång som överstiger 1,5 meter men
understiger 2,5 meter



Toaletter och övriga enskilda hygienutrymmen



Utrymmen ovan undertak som överstiger 1,5 meters höjd – men som ej
innehåller brännbart material och enbart el- och teleinstallationer i den
omfattning som krävs för den egna rumsförsörjningen. Bedömning ska
dock utföras i respektive objekt om avsteget är möjligt.

Notera dock att installation av ett automatiskt brandlarm i Fortifikationsverkets
byggnader med automatik inte innebär att utökad storlek på brandsektion kan
accepteras. En utökning av brandsektion, utifrån förenklad dimensionering, kan direkt
motverka ambitionen att uppnå robusthet och försämra försvarsförmågan och den
operativa effekten på sikt. Bedömning måste således avgöras från fall till fall utifrån det
skyddsvärde som föreligger för lokalen/byggnaden/verksamheten.
Vid tveksamheter vid val av nivå på övervakning eller avsteg ska Fortifikationsverkets
centrala brandkompetens kontaktas för rådgivning/beslut.

3.2.4

Klasserna för övervakning i SBF 110:

3.2.4.1 Klass A – Övervakning av hela byggnaden
Klass A ger ett komplett skydd i byggnaden och om en mer omfattande övervakning än
utrymnings- och kommunikationsvägar bedöms nödvändig rekommenderas denna
klass vara huvudinriktningen. Om larmet installeras av egen ambition finns möjlighet
att undanta vissa utrymmen och lokaler utöver de angivna avstegen i 3.2.3
Övervakningsområden brandlarm, så länge detta specificeras tydligt och
dokumenteras.

3.2.4.2 Klass B – Fullständig övervakning av brandcell
Fullständig övervakning av brandcell rekommenderas främst vara aktuell då en
byggnad delas med andra hyresgäster som inte utgör Försvarsmakten, FMV eller
liknande verksamhet och är placerade i civila byggnader utanför militära områden.
Bedömning ska utgå från vad som behöver skyddas och varför, samt vad en brand
utanför detta utrymme (som inte är övervakat) kan få för konsekvens.

3.2.4.3 Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar
Klass C utgör krav i BBR vid avskilda mötesrum och motsvarande utifrån de
förutsättningar som anges där.
Klass C rekommenderas utgöra den omfattning av övervakning som väljs av egen
ambitionsnivå i byggnader som inrymmer kontorsverksamhet eller motsvarande.

Projekteringsanvisningar Brandskydd
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3.2.4.4 Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen
Klass D ska användas med försiktighet och enbart vid specifika fall där endast enstaka
eller ett fåtal utrymmen bedöms behöva brandlarmsinstallation. Bedömning ska utgå
från vad som behöver skyddas och varför, samt vad en brand utanför detta utrymme
(som inte är övervakat) kan få för konsekvens.

3.2.4.5 Klass E – Endast manuell utrymning
Klassen ska endast användas i samråd/efter kontakt med Fortifikationsverkets centrala
brandkompetens.

3.2.5

Larmöverföring
Inriktningen är att larmöverföringen generellt ska ske till bemannad plats i form av SOS
och/eller vakt om byggnaden/lokalen är belägen inom inhägnat militärt område.

Projekteringsanvisningar Brandskydd
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Egendomsskydd i form av skyddsvärden
För att hitta ett sätt att beskriva förutsättningarna och påverkan på den operativa
effekten avseende försvarsförmågan används begreppet ”skyddsvärde” på den materiel
och/eller verksamhet som bedrivs i byggnaden. Skyddsvärdet anger om kraven på
utformning av brandskyddet i BBR är tillräckligt eller om en förstärkt brandskyddsnivå
bedöms nödvändig.
I respektive projekt ska skyddsvärdet för persons- som för egendomsskydd bestämmas
utifrån de parametrar som beskrivs under respektive rubrik i detta avsnitt. Lämpligt
skyddsvärde för respektive projekt ska bestämmas gemensamt av Fortifikationsverket
och hyresgästen.
Vid tillkommande brandskyddsåtgärder utifrån bedömning av skyddsvärde ska dessa
åtgärder utföras enligt BBR och de förtydligande riktlinjerna i kapitel 3 Utförande
enligt regelverk i denna handling.

4.1

Typhandlingar
För vissa former av byggnader finns typhandlingar framtagna vars syfte är att
underlätta och förkorta projekteringsprocessen. I dessa typhandlingar är bedömning av
skyddsvärde och eventuellt tillkommande brandskyddsåtgärder redan utförda och
utgår normalt från typ av förvarat materiel och/eller verksamhet med stort
skyddsvärde. Det medför att särskild hänsyn har tagits till egen ambitionsnivå.
I detaljprojekteringen ska en typhandling kompletteras med platsspecifika
förutsättningar samt vilken funktion och driftsform som verksamheten ska verka inom.
Avsteg från typhandlingen ska anmälas och hanteras via rutin för avstegshantering som
finns beskrivet i denna handling, se kapitel 2.4 Avstegshantering.

4.2

Personskydd
Inom Fortifikationsverkets byggnader förekommer verksamhet som inte fullt ut täcks
in av BBR då dessa anger krav på i första hand civil verksamhet. Militära anläggningar
ska kunna bedrivas i stort sett fullt ut, eller till och med i utökad omfattning, även
under höjd beredskap vilket innebär att försvarsförmågan måste beaktas. Nivån på
personskyddet ska i projekten anges i samråd med hyresgästen. Som stöd i processen
kan Fortifikationsverkets centrala brandkompetens nyttjas.

4.2.1

Skyddsvärde personskydd enligt BBR
För detta skyddsvärde bedöms nivån för personskyddet som anges i BBR tillräckligt.
Inga särskilda förhöjande åtgärder gällande brandskyddet föreskrivs.

4.2.2

Skyddsvärde utökat personskydd
Generellt kan byggnader/lokaler/verksamheter angivna i listan nedan falla in under
begreppet utökat personskydd:


Byggnader och lokaler där brandfarlig verksamhet förekommer



Kaserner och andra slag av förläggningsbyggnader där människor sover



Anläggningar med otillgängliga utrymmen



Byggnader med stabs- och ledningsplatser

Åtgärder som kan vara aktuella att vidtas vid utökat personskydd utgörs av:
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Tillkommande brandcellsindelning



Automatiskt brand- och utrymningslarm



Automatiskt släcksystem



Nödbelysning



Förkortade gångavstånd till utrymningsväg
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Samtliga åtgärder i listan ovan behöver inte vidtas utan bedömning ska göras för
respektive verksamhet/lokal. Som stöd i bedömningen kan Fortifikationsverkets
centrala brandkompetens nyttjas.
Notera att bedömning av att vidta förhöjt personskydd i enskilda fall kan ställa
följdkrav på intilliggande lokaler i samma byggnad.

4.3

Egendomsskydd
Den kravnivå på brandskydd som anges i BBR utgår i stort sett uteslutande från civil
tillämpning i förhållande till behov av personskydd. För särskilt egendomsskydd finns
ingen vägledning i BBR även om brandskydd för personsäkerhet till viss del även ger
ett egendomsskydd. Egendomsskydd utöver detta utgör utifrån BBR en egen
ambitionsnivå. Egendomsskyddet inom Fortifikationsverkets byggnader ska primärt
utgå från hyresgästens behov, dvs. egen ambitionsnivå, som grundar sig på
verksamhetens krav på robusthet kopplat till försvarsförmågan.
Nivån på egendomsskyddet utgår från följande parametrar:
-

Det ekonomiska värdet på egendomen som finns i byggnaden

-

Den förväntade avbrottstiden för verksamheten vid en förlust av egendomen i
byggnaden till följd av brand

-

Möjlighet till ersättningsmaterial/produkter i händelse av brand

-

Påverkan på Sveriges säkerhet och den operativa effekten vid förlust av
egendomen/verksamheten vid en brand eller annat avbrott

Beroende på bedömning av ovanstående parametrarna faller skyddsvärdet för
egendomsskyddet in under tre olika nivåer; ringa/mindre, större och mycket stort
skyddsbehov.
Generellt kan anges att nedanstående byggnader/lokaler/verksamheter faller under
något av dessa förhöjda skyddsvärden;

4.3.1



förråds- och verksamhetsbyggnader med dyrbar maskinell
utrustning/svårersättlig materiel,



byggnader och lokaler där brandfarlig verksamhet förekommer,



flygverkstäder, hangarbyggnader, stridsvagnsgarage och liknande,



kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt



byggnader med stabs- och ledningsplatser.

Ringa/mindre skyddsvärde
Bedömning av skyddsvärde inom denna nivå innebär förenklad dimensionering enligt
BBR. Med ringa/mindre skyddsvärde avses verksamhet/materiel med:
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-

Lågt ekonomiskt värde

-

Ingen eller ringa avbrottstid

-

Snabb möjlighet till ersättningsmaterial

-

Ingen påverkan på operativ effekt/försvarsförmågan
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Utifrån detta projekteras brandskyddet utifrån den nivå som anges i BBR utan särskilda
egna förhöjande åtgärder. Kapitel 3 Utförande enligt regelverk i denna handling ska
beaktas vid utformning av åtgärderna.

4.3.2

Stort skyddsvärde
Bedömning av skyddsvärde inom denna nivå innebär i huvudsak förenklad
dimensionering enligt BBR, dock ska hänsyn tas till verksamhetens/fastighetsägarens
egen ambitionsnivå. Med stort skyddsvärde avses verksamhet/materiel med:
-

Högt ekonomiskt värde

-

Kännbar avbrottstid

-

Möjlighet till ersättningsmaterial finns men inte på kort sikt

-

Påverkan på operativ effekt/försvarsförmågan

Utifrån detta projekteras brandskyddet utifrån den nivå som anges i BBR men med
särskilda projektspecifika förhöjande åtgärder. Kapitel 3 Utförande enligt regelverk i
denna handling ska beaktas vid utformning av åtgärderna.
Åtgärder som kan vara aktuella att vidtas vid utökat egendomsskydd utgörs av:


Tillkommande brandcellsindelning



Automatiskt brand- och utrymningslarm



Automatiskt släcksystem



Förhöjt krav på bärförmåga vid brand

Notera att installation av ett automatiskt brandlarm inte innebär att utökad storlek på
brandsektion kan accepteras med automatik om stort skyddsvärde föreligger.
Samtliga åtgärder i listan ovan behöver inte vidtas utan bedömning ska göras för
respektive verksamhet/lokal.

4.3.3

Mycket stort skyddsvärde
Bedömning av skyddsvärde inom denna nivå innebär i huvudsak analytisk
dimensionering enligt BBR. Med mycket stort skyddsvärde avses verksamhet/materiel
med:
-

Högt till mycket högt ekonomiskt värde

-

Lång avbrottstid

-

Möjlighet till ersättningsmaterial tar avsevärd tid eller finns inte alls

-

Mycket stor påverkan på den operativa effekten/försvarsförmågan

Om bedömning görs att egendomsskyddet för byggnaden faller under denna kategori
ska brandskyddet i huvudsak utföras med analytisk dimensionering för att fånga upp
det specifika behovet av säkerhetsförhöjande åtgärder. Brandskyddet ska utformas i
samverkan med Fortifikationsverkets centrala brandkompetens.

