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ABSTRACT  

The aim of this study was to find methods for reducing the risk and consequences of fire in 

cultural buildings during rebuilding and repair works. The study was limited to the 

development of measures, verified through prescriptive design. Swedish building legislation 

and regulations were reviewed as a basis for the study.  

The study was performed through a literature review, semi-structured interviews and a case 

study. The interviews were made with fire- and security experts at the Swedish National 

Property Board and with the property manager of Västerås Castle, who is also employed at 

the Swedish National Property Board, and an entrepreneur who worked with the rebuilding 

of Västerås Castle. The results from the interviews and the literature studies were then used 

as a basis for an inspection at Västerås Castle. 

The report also defines a cultural building and describes the process of how a cultural 

building is selected. Every cultural building is protected by specific safety regulations where 

the National Heritage Board determines whether changes can be made or not. Furthermore, 

the work presents some fire risks when rebuilding and repair works are performed, and in 

addition there are some fire safety measures listed in order to achieve a satisfactory level of 

fire safety. Systematic fire protection work is another part of the report, which is used to 

indicate any limitations with the design of the fire protection. Statistics have also been 

evaluated, partly for cultural buildings and partly for construction sites. 

The results from the literature review and the interviews show that it is more likely that fire 

causes increase when rebuilding and repair works are performed. The results show that there 

are several fire protection measures, which can be used for prescriptive design. Finally, as an 

annex, a checklist with recommendations that can be used for rebuilding and repair works 

was prepared. 
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Förord 

Kursen BTA302, Examensarbete byggnadsteknik, är en kurs på 15 högskolepoäng som ingår i 

Byggnadsingenjörsprogrammet på 180 högskolepoäng på Mälardalens Högskola i Västerås. 

Examensarbetet utfördes under vårterminen 2013, och resultatet presenteras i denna rapport 

samt med en muntlig presentation som avslutning av arbetet.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår externa handledare, brandingenjör Per Rohlén. Vidare vill vi 

tacka för alla värdefulla råd och det underlag som vi har fått av Thomas Lindsjö, brand- och 

säkerhetsspecialist på Statens fastighetsverk, samt av Andreas Andersson, 

fastighetsförvaltare på Västerås slott. Några som även har bidragit med värdefulla 

synpunkter och erfarenheter är Jenny Söderström och Mia Kumm, universitetsadjunkter 

inom byggnadsteknik vid Mälardalens högskola. Vi vill även tacka Mattias Jönsson på Fire 

and Risk Engineering Nordic AB i Västerås, och som har tagit sig tid att svara på frågor samt 

tillhandahållit material inför studiebesöket på Västerås slott. 

  



 

SAMMANFATTNING 

Många bränder inträffar idag i samband med ombyggnads- och reparationsarbeten, och 

bränder i kulturhistoriska byggnader är förödande för bevarandet av det svenska kulturavet. 

Utvecklingen av brandskydd har därför drivits framåt.  

Syftet är att ta reda på hur det går att minska risken och konsekvenserna av bränder och 

klargöra vilka regler som styr utformningen av brandskyddet i bevarandevärda byggnader 

under ombyggnads- och reparationsarbeten, genom åtgärder som verifierats enligt Boverkets 

byggregler 19. Följande problemformulering har därför tagits fram: Vilka brandrisker finns i 

en bevarandevärd byggnad under ombyggnads- och reparationsarbeten, vilka 

brandskyddsåtgärder används under ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda 

byggnader, vilken lagstiftning styr utformningen av brandskyddet i bevarandevärda 

byggnader under ombyggnads- och reparationsarbeten, hur ofta uppstår bränder under 

ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader och hur vägs effekterna 

och konsekvenserna av åtgärder som kräver ingrepp på byggnaden, mot åtgärder som inte 

kräver ingrepp på byggnaden? 

Målsättningen är att ta fram ett underlag som kan användas för identifiering av risker för 

brandskyddet i en bevarandevärd byggnad under ombyggnads- och reparationsarbeten. 

En litteraturstudie samt semi-strukturerade intervjuer, med brand- och säkerhetsspecialister, 

genomfördes för att kunna ge svar på problemformuleringen. Därefter genomfördes ett 

platsbesök och besiktning av Västerås slott, där ett ombyggnadsprojekt pågick, samt 

ytterligare intervjuer med fastighetsförvaltaren och en underentreprenör, för att få en bild 

över hur arbetet fungerar i praktiken. 

Slutsatserna från arbetet är det att finns flera olika lagar och regler som påverkar 

brandskyddet och utformningen av byggnaderna under ombyggnads- och 

reparationsarbeten, exempelvis Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen och Lagen om skydd 

mot olyckor m.m. Vidare framgick hur en bevarandevärd byggnad utses, vad som får göras i 

denna typ av byggnad och vilka tillstånd som i så fall behövs.  Det finns flera olika typer av 

brandrisker för bevarandevärda byggnader under ombyggnads- och reparationsarbeten, samt 

olika typer av brandskyddsåtgärder som verifieras med förenklad dimensionering. En av de 

vanligaste orsakerna till bränder på byggarbetsplatser är brandfarliga heta arbeten. På grund 

av detta har bland annat Statens fastighetsverk tagit fram riktlinjer som säger att heta 

arbeten inte får utföras i deras byggnader. Måste trots allt brandfarliga heta arbeten utföras 

krävs särskilda tillstånd för det, samt att Svenska brandskyddsföreningens krav följs. När det 



gäller rutiner för att fortlöpande kontrollera brandskyddet under byggtiden krävs det att ett 

systematiskt brandskyddsarbete utförs. Då kan risker för brand och brister med 

brandskyddet lätt identifieras och åtgärdas. . Sammanställningen av statistik från 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Arbetsmiljöverket för bränder i 

kulturhistoriska byggnader, som bedömts ha inträffat under ombyggnads- och 

reparationsarbeten samt arbetsplatsolyckor orsakade av brand visade att alla brandolyckor 

inte rapporteras in, vilket innebär att statistiken kan vara missledande. Den övergripande 

slutsatsen från arbetet är därför att det behövs tydligare riktlinjer för rapportering av olyckor 

och bränder för att kunna ta reda på vilka problem som finns och åtgärda dem.    
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AF  Administrativa föreskrifter 

AFS  Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 

APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan 

AV  Arbetsmiljöverket 

BAS-P  Byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering 

BAS-U  Byggarbetsmiljösamordnare utförande 

BBR  Boverkets Byggregler 

BFS  Boverkets författningssamling 

E 30  Integritet (täthet) 30 minuter 

EI 30  Integritet (täthet) och isolerande förmåga 30 minuter 

KUL  Sakkunniga avseende kulturvärden 

LBE  Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LSO  Lagen om skydd mot olyckor 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBL  Plan- och bygglagen 

RAÄ  Riksantikvarieämbetet 

SBA  Systematiskt brandskyddsarbete 

SBF  Svenska brandskyddsföreningen 

SFS  Svensk författningssamling 

SFV  Statens Fastighetsverk 

UE  Underentreprenör 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Bränder har förstört byggnader så länge byggnader uppförts och många av Sveriges 

kulturbyggnader har gått förlorade genom åren. Utvecklingen av brandskydd har därför 

drivits framåt även för bevarandevärda byggnader, eftersom det inte finns någon försäkring 

vilken kan återskapa det kulturhistoriska värde som förstörs vid en brand. (Råman, 2009) 

I Sverige finns det i dagsläget kulturhistoriskt värdefulla byggnader med särskilda 

symbolvärden vilka är en del av Sveriges gemensamma historia och framtid. Många av dessa 

byggnader ägs och förvaltas idag av Statens fastighetsverk (SFV). 

Dessa byggnader måste alltemellanåt byggas om och renoveras för att anpassa dem efter 

dagens behov och användning, och många bränder inträffar idag i samband med 

ombyggnads- och reparationsarbeten vilket skulle vara förödande för dessa värdefulla 

byggnader och för bevarandet av det svenska kulturavet.  

Under ombyggnads- och reparationsarbeten ökar risken för att en brand ska uppstå, jämfört 

med den verksamhet som vanligtvis bedrivs i byggnaden. Branden kan dessutom bli mer 

omfattande än vanligt enligt SBF (2011) eftersom vissa brandskyddsåtgärder inte är 

färdigställda eller att ordinarie brandskydd tillfälligt är bortkopplat. SFV har arbetat om 

frågor kring brandsäkerhet under reparations och ombyggnadsarbeten, och uppskattar att 

brandrisken ökar 30 gånger på grund av heta arbeten och andra utföranden. Det medför att 

det behövs skapa sätt för att göra arbetsplatsen säkrare menar Laurila (2004). 

De brandskyddsåtgärder som vidtas i en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska i första hand 

ske utifrån byggnadens villkor. Det innebär att de brandskyddslösningar som ska utföras ska 

helst undvika ingrepp på byggnaden och om ingrepp anses nödvändiga ska effekterna av 

dessa ingrepp noga utvärderas och vägas mot alternativa lösningar (Fällman och Hansing, 

1997). Med hänsyn till dessa förutsättningar är det viktigt att ett brandskydd finns som följer 

den gällande lagstiftningen när ombyggnation och renovering utförs, samtidigt som 

åtgärderna är anpassade för byggnaden. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur det går att minska risken och konsekvenserna av bränder i 

bevarandevärda byggnader under ombyggnads- och reparationsarbeten. Syftet är även att 

klargöra vilka lagstiftningar som är styrande för utformningen av brandskyddet i en 

bevarandevärd byggnad under ombyggnads- och reparationsarbeten. 
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1.3 Mål 

Målsättningen är att ta fram ett underlag i form av en checklista, som kan användas för 

identifiering av risker för brandskyddet i en bevarandevärd byggnad under ombyggnads- och 

reparationsarbeten. 

1.4 Problemformulering 

Rapportens frågeställningar är:  

 Vilka brandrisker finns i en bevarandevärd byggnad under ombyggnads- och 

reparationsarbeten? 

 Vilka brandskyddsåtgärder används under ombyggnads- och reparationsarbeten i 

bevarandevärda byggnader? 

 Vilken lagstiftning styr utformningen av brandskyddet i bevarandevärda byggnader 

under ombyggnads- och reparationsarbeten? 

 Hur ofta uppstår bränder under ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda 

byggnader? 
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1.5 Avgränsning 

Detta arbete ska avgränsas till att undersöka brandskyddet i bevarandevärda byggnader 

under ombyggnads- och reparationsarbeten.  

Med begreppet bevarandevärd byggnad avses i denna rapport en byggnad som är 

kulturhistoriskt värdefull enligt Kulturminneslagen eller Förordningen om statliga 

byggnadsminnen och ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). 

Skillnaden mellan reparations- och ombyggnadsarbeten är att reparationsarbeten kan ses 

som sådana åtgärder vilka måste vidtas med en byggnad, någon eller några gånger under 

dess livslängd. Reparationsarbeten ska återställa eller bibehålla byggnadens ursprungliga 

skick och förhindra förslitningsskador på byggnaden, samt göra att förvaltningstiden kan 

förlängas. Ombyggnadsarbeten brukar oftast ge en byggnad ett nytt tekniskt skick, där 

ombyggnadsarbeten vanligen utförts om dess användningsområde eller planlösning ändrats 

enligt Strand (2006). 

2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis utfördes en litteraturstudie av böcker, artiklar, rapporter, lagar och 

förordningar samt webbkällor som bedömts att vara av intresse. Informationen har delvis 

tilldelats av handledarna och delvis sökts på berörda myndigheter som Arbetsmiljöverket, 

Boverket, Räddningsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vilka kan 

förväntas ha en vetenskapligt granskad fakta.  Detta för att få en bild över vilken teoretisk 

information som finns att tillgå och som klarlägger och kan ge svar på 

problemformuleringen.  

SÖKORD: Brandskydd, Byggarbetsplats, Lagar; Regler och Förordningar, 

Kulturhistoriska byggnader, Brandskydd i Norden, Checklista, Systematiskt 

brandskyddsarbete, Förenklad dimensionering 
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2.2 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer och diskussioner genomfördes. Intervjuerna genomfördes 

under möten med de berörda personerna. De som intervjuades var Thomas Lindsjö, brand- 

och säkerhetsspecialist på SFV, och Per Rohlén, tidigare brandspecialist på SFV (Bilaga C) för 

att få en uppfattning om deras synpunkter på de olika frågeställningarna. Utöver det 

genomfördes en intervju med Andreas Andersson, som då arbetade som fastighetsförvaltare 

för Västerås slott och anställd vid SFV (Bilaga D), samt en underentreprenör vid 

ombyggnationen av Västerås slott (Bilaga E). Resultatet av intervjuerna och litteraturstudien 

har därefter använts som underlag för platsbesöket.  

2.3 Platsbesök 

En besiktning av Västerås slott utfördes, där ett ombyggnadsarbete för ett nytt café pågick. 

Inför besöket gjordes en genomgång av SFV:s rutiner för SBA för deras byggnader, där 

Västerås slott ingår. Enligt Fridström et al. (2011) framgick det att rutiner för SBA under 

ombyggnad- eller reparationsarbeten saknades hos SFV. En checklista för SBA under byggtid 

som är framtagen av Bengtsson et al. (2012) jämfördes därför med de rekommendationer 

som Rohlén (2006) tagit fram för brandskydd på byggarbetsplatsen för SFV:s byggnader. 

Därefter togs en lista med vanliga brandrisker under byggtiden fram samt hur det går att 

minska dem (Bilaga F). Vidare togs en kontrollista för SBA under ombyggnads- och 

reparationsarbeten (Bilaga G) fram, som kombinerar alla punkter som uppfyller Bengtsson et 

al. (2012) riktlinjer för SBA samt rekommendationerna från Rohlén. Resultatet av 

besiktningen jämfördes därefter med de krav på brandskyddet som ställs på byggnaden 

under ombyggnationen, som finns dokumenterat av Jönsson (2013) i 

brandskyddsbeskrivningen och med resultaten av litteraturstudien och intervjuer, för att få 

en bild över hur arbetet fungerar i praktiken. 

2.4 Utvärdering av insamlad information 

Avslutningsvis sammanställdes all den insamlade informationen från intervjuer, 

litteraturstudien samt platsbesöket för att utvärdera resultatet och för att kunna ta fram 

underlag som motsvarar målsättningen med arbetet.  
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3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

3.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölag (1977:1 160) gäller på alla arbetsplatser där en arbetare utför ett arbete för en 

arbetsgivares räkning. Brandskyddet blir därför enligt SBF (2011) till viss del en 

arbetsmiljöfråga. Syftet med lagstiftningen är att förebygga ohälsa och se till så att en god 

arbetsmiljö uppnås. Enligt 2 kap. 4 § ska betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada 

genom bland annat brand (SFS 1977:1 160). I 3 kap. 3 § framgår även att arbetsgivaren har 

ett ansvar att se till så att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka 

arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med 

arbetet. Arbetsgivaren ska även förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som 

krävs och vet vad som måste tas hänsyn till för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska 

även se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till 

områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. 

 

I arbetsmiljölagen 3 kap. 6 § regleras kravet på BAS-P, det vill säga 

byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering och BAS-U, 

byggarbetsmiljösamordnare utförande. Båda har ett stort ansvar för arbetsmiljön på 

byggarbetsplatserna, som beskrivs i arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § som säger bland annat att 

BAS-P ska ”samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler som under varje skede 

av planeringen och projekteringen ska följas i fråga om såväl byggskedet som brukandet 

av byggnaden eller anläggningen”, det vill säga en arbetsmiljöplan. Vidare framgår det i 3 

kap. 7 § att BAS-U ska ”samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler när 

tekniska eller organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras 

samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment beräknas”. 

Det ligger även på BAS-U:s ansvar att säkerställa att de som arbetar tillämpar reglerna på ett 

systematiskt sätt samt följer en arbetsmiljöplan. BAS-U ska även kontrollera att arbetet 

utförs på rätt sätt med avseende på arbetsmiljön. Även ansvaret att endast behöriga personer 

vistas på arbetsplatsen ligger på BAS-U och avslutningsvis även att organisera 

arbetsuppgifterna för arbetarna på byggarbetsplatsen. 

3.1.1 AFS 1999:3 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1999:3) Byggnads- och 

anläggningsarbete, gäller för planeringen och själva utförandet av byggnadsarbetet. Även 

själva projekteringsfasen till den del som påverkar arbetsmiljön under själva utförandet 
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ingår. I författningen anges ändringar, renovering, reparationer, nedmontering, rivning och 

löpande underhåll som några exempel på byggnadsarbete. Själva författningen anger bland 

annat vilka ansvarsområden som de olika rollerna har för ombyggnads- och 

reparationsarbeten, hur planering av plats eller området för byggnadsarbete ska se ut 

gällande utrymning och så vidare samt hur arbetet ska utföras. 

3.2 Lagen om skydd mot olyckor 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är till för att ge alla människor likvärdigt skydd mot 

olyckor. Det är i denna lag som det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) regleras genom 2 

kap. 3 §. Där framgår det att det ställs krav med hänsyn till risken för brand eller 

konsekvenserna av brand, att ägare av byggnader och anläggningar ska utföra en skriftlig 

kontroll av brandskyddet. Dessutom ska en skriftlig redogörelse tas fram. Vidare framgår det 

att den som nyttjar en byggnad eller anläggning ska förse ägaren med alla uppgifter som 

behövs för att utföra detta arbete. 

  ”Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand 

eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, 

skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall 

ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet”. (SFS 

2003:778) 

När det gäller ägarens eller nyttjanderättshavarens skyldigheter, framgår det i 2 kap. 2 § att 

ägaren eller nyttjaren av en byggnad eller anläggning i rimlig omfattning ska se till att 

utrustning för brandsläckning och livräddning vid brand och olyckor finns på plats. Vidare 

ska ägaren eller nyttjaren vidta åtgärder för att förebygga brand och hindra eller begränsa 

skador som uppstår på grund av brand.  

3.3 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Syftet med lag (2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor är att förhindra, förebygga 

och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma 

genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Syftet är även till 

för att förebygga obehörigt förfarande med dessa varor. Enligt 8 § ska ”Den som bedriver 

tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ha den kompetens eller tillgång till den 

kompetens som behövs med hänsyn till verksamheten omfattning och varornas 

egenskaper”.  
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Lagen ställer även krav på att en eller flera föreståndare utses, som har nödvändiga 

kunskaper för de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller 

explosiv vara. 

3.4 Plan- och bygglagen  

Plan- och bygglag (2010:900) reglerar bland annat hur byggande och ändringar på 

byggnader får ske. För bevarandevärda- och kulturhistoriskt värdefulla byggnader går det att 

läsa enligt 8 kap. 13 § ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”. 

I 8 kap. 4 § behandlar kraven på byggnadsverks tekniska egenskaper där säkerhet i händelse 

av brand ingår. Under 5 § framgår det sen att kraven för bland annat säkerhet i händelse av 

brand ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än 

ombyggnad.  

Enligt 8 kap. 14 § ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas. Detta underhåll 

ska anpassas efter byggnadens värde ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt, så att de särskilda värdena bevaras. Detta underhåll och eventuella 

ändringar ska enligt 8 kap. 17 § utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens 

karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. 

3.4.1 Boverkets byggregler 

Vid ombyggnads- eller reparationsarbeten 

För ombyggnads- och reparationsarbeten säger BBR 19 enligt 2Kap 3§ att ”Bygg-, rivnings- 

eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för obehöriga försvåras och så att 

risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och 

spridning av brand och mot buller och damm.  

Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas.”(BFS 

2011:26) 

Efter ombyggnadsarbeten 

I Boverkets byggregler (BBR 19) framgår det att kraven på brandskyddet vid ändring av 

byggnader, är att ”Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten 

blir tillfredställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan 
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uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora 

delar av brandskyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar”. (BFS 2011:26) 

Här benämns även bevarandevärda byggnader som museal miljö, enligt de allmänna råden 

(BFS 2011:26) ”Med museal miljö avses byggnader eller delar av byggnader med sådana 

betydande kulturhistoriska värden att byggnaden i sig kan anses vara ett 

utställningsföremål”.  Vidare beskrivs det i de allmänna råden att de begränsningar som 

finns med användningen av byggnaden, som den valda utformningen av brandskyddet 

medför ska finnas dokumenterat i det systematiska brandskyddsarbetet. 

3.4.2 Verifiering av brandskydd efter ombyggnad 

Efter ett ombyggnads- eller reparationsarbete ska den befintliga byggnaden ha ett 

brandskydd som är utformat så att brandsäkerheten blir tillfredställande. För att göra det ska 

byggnaden uppfylla alla krav som finns på brandskydd enligt avsnitt 5:1–5:7 (BFS 2011:26), 

vilket kan uppfyllas genom att följa de allmänna råden i BBR 19. Det innebär att 

brandskyddet då verifieras genom en förenklad dimensionering. Avsteg från de allmänna 

råden får göras enligt BFS 2011:26, om det finns synnerliga skäl till det med hänsyn till 

ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. När avsteg görs ska detta verifieras 

med analytisk dimensionering. 

3.5 Kulturminneslagen 

Det är lag (1988:950) om kulturminnen m.m. som fastställer att den svenska kulturmiljön 

ska skyddas och vårdas, då detta anses vara en nationell angelägenhet vars ansvar delas av 

alla. Enligt 1 kap. 1 § ”Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på 

kulturmiljön såvitt som möjligt undviks eller begränsas”. Enligt kulturminneslagen 3 kap. 1 

§ ska ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som 

ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för 

byggnadsminne av länsstyrelsen”. Det ligger därefter på länsstyrelsens ansvar att ta fram 

skyddsbestämmelser som anger hur byggnaden ska vårdas och underhållas på ett sådant sätt 

att de kulturhistoriska värdena bevaras, inte förvanskas och i vilka avseenden byggnaden inte 

får ändras. 

3.5.1 Förordning om statliga byggnadsminnen 

Enligt förordning (1988:1 229) om statliga byggnadsminnen m.m. kan en byggnad som 

motsvarar förutsättningarna som anges i Kulturminneslagen, och som ägs och förvaltas av 
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staten kan förklaras för statligt byggnadsminne. Då ska regeringen genom skyddsföreskrifter 

för byggnaden ange hur den ska vårdas, underhållas och hur den inte får ändras. Därefter 

ligger det på Riksantikvarieämbetets ansvar att ha tillsyn1 över de statliga byggnadsminnena. 

4 BEVARANDEVÄRDA BYGGNADER 

Idag finns mer än 2000 anläggningar och historiska miljöer med unika historier och minnen 

som anses tillräckligt viktiga för särskilt skyddande.  Dock är det svenska kulturarvet 

skiftande, med ett allt snabbare växande samhälle och nya skildringar där alternativa 

historiska miljöer behöver lyftas fram. (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

Kulturpolitiken och de mål som ska uppnås bör därmed eftersträva: 

- Att understödja allas potential till kulturupplevelser, utbildning och bidra till 

utveckling av egna förmågor 

- Att understödja kvalitet och konstnärligt förnyande 

- Att understödja det bevarande kulturarvet och utveckling 

- Att understödja ett internationellt utbyte och samverkan liksom parallella kulturers 

- Att bistå ungas rätt till kultur 

 

Riksantikvarieämbetets vision är: ” Kulturarvet är angeläget, tillgängligt och användbart 

för alla. Kulturarvsarbetet präglas av mångfald och öppenhet och utgör en dynamisk och 

positiv kraft i samhällsutvecklingen.” (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

Genom byggnader, platser och föremål som bevarats från olika tidsåldrar går det att ta del av 

hur människans historia har gestaltats genom epoker. Reflektioner kan då göras kring det 

förflutna samtidigt som det ger kunskap om människans arv idag. Att bygga på erfarenheter 

kring det som varit för samhällets kulturarv, både det egna och nya kulturers, ska på så sätt 

öka förståelsen för andra människors levnadssätt. (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

Att bevara kulturvärden ligger även i linje med det svenska miljömålet ”God bebyggd miljö” 

(Naturvårdsverket, 2013). 

                                                        

1 Granskning som genomförs, oftast med stöd av lag 
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4.1 Att utse bevarandevärd byggnad 

Byggnadsminnen ska ha något relevant och utpekande att berätta om länet och dess historia. 

Framförallt ska de framhäva och återberätta viktiga skeden och händelser. Att det endast ska 

speglas ur ett regionalt perspektiv är ingen självklarhet, tvärtom så kan det återge historier 

som haft inflytande för människor ur ett nationellt perspektiv. 

Sammantaget utgör varje läns byggnadsminnen en del av det nationella kulturarvet och 

minnen. (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

Det ska även finnas förutsättningar för ett långsiktigt bevarande och vara tillgänglig för 

allmänheten, både för enkla och mer komplexa byggnader och anläggningar av kulturarvet. 

Ibland kan det även vara motiverat att göra ändringar som strider mot skyddsföreskrifterna 

om ändringarna går mot ett mer tillgängligt byggnadsminne som ska vara enklare att 

uppleva. Det kan även vara aktuellt att upphäva ett befintligt byggnadsminne likväl med 

anledning av det inte är tillgängligt för allmänheten eller att det är vanskligt att framhäva vad 

byggnadsminnet vill berätta. Allt behöver heller inte bevaras som ett byggnadsminne enligt 

skyddsföreskrifter och lagar, vissa objekt kan helt enkelt bevaras med en skylt eller 

minnesmärke. (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

Kulturarvet skapas genom dialog mellan människor och expertisen från kulturarvaktörer, där 

kunskaper och erfarenheter byts ut. Genom att utveckla metoder och system kan arbetet för 

byggnadsminnen fortsätta för ett långsiktigt bevarande av människans historia och för 

samhällsutvecklingen. Att knyta ihop fler berättelser till byggnadsminnena blir intressantare 

och speglas ur olika perspektiv. 

Processen för beslutet ska vara tydlig och är en allmän rättighet att kunna förstå varför 

myndigheter tagit beslut om byggnadsminnen. Motiveringen kring beslutet ska vara tydlig, 

dels för att kunna underlätta för skyddsföreskrifterna under förvaltning och dels för 

förståelsen av byggnadsminnet. Utgångspunkten för motiveringen av beslutet utgår från de 

berättelser som skildrats kring byggnadsminnet. 

Sammantaget ska byggnadsminnen vara unika och allmängiltiga för människor idag och 

framöver. (Riksantikvarieämbetet, 2011) 

4.1.1 Västerås slott 

Det går inte att säkerställa när slottet exakt uppfördes, men slottets äldsta delar antas härröra 

redan från 1200-talet. Anledningen var att Västra Aros, som platsen kallades förut, redan på 

1100-talet var ett biskopssäte och var tillsammans med Stockholm den viktigaste 

utskeppningshamnen. Då behövdes ett skydd som residens och ett torn uppfördes vid 
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Svartåns utmynning.  Ett kärntorn uppfördes med fyra våningar som fortfarande finns 

bevarad i nordöstra hörnet av det nuvarande slottet. (Statens fastighetsverk, 2013) och 

(Statens fastighetsverk, 2006) 

År 1522 intog Gustav Vasa slottet från danskarna och inledde därefter betydande renovering 

av slottet. Det fick bland annat det karakteriserade utseendet av en fyrlängd vasaborg och 

dess ytskikt färgades röd med slamfärg. Det var också under 1500-talets andra hälft som 

byggnadsarbetena fortsatte även med att rikssalen och en slottskyrka upprättades. (Statens 

fastighetsverk, 2006) 

Slottet slutade upphöra som kunglig residens på 1600-talet och Västmanlands län fick 

samtidigt sin första landshövding, som bodde i 

en separat bostad på yttre borggården. 

Renovering fortsatte ytterligare med rödtjärat 

spåntak och efter användes delar av slottet som 

förvaringslager av spannmål (Statens 

fastighetsverk, 2006). 1736 började det brinna i 

landshövdingens bostad som spred sig till 

slottet, som då eldskadades. Den inredning som 

fanns från Vasatiden gick förlorat och en 

återuppbyggnad inleddes därefter. Det blev klart 

på 1750-talet och därefter inhyste slottet som 

landshövdingens residens bland annat. (Statens fastighetsverk, 2013) 

Under 1800-talet fortsatte en del restaureringar, främst på insidan och fortsatte med fler 

ombyggnader på 1920-talet. Då fick rikssalen det utseende som det har idag samt även 

intilliggande utrymmen och residensvåningen. (Statens fastighetsverk, 2013). Fasaden fick 

även det ytskikt det har idag. Länsstyrelsen flyttade så småningom ut och slottet stod orört 

några årtionden till en ny upprustning skedde 2000-2005 av residensvåningen och 

museidelen. (Statens fastighetsverk, 2006) 

Genom åren har välkända arkitekter lämnat sina spår på Västerås slott. Det handlar bland 

annat om Mathias Spihler, Carl Hårleman, Erik Hahr och Nils Tech som bidragit med hur 

Västerås slott ser ut idag. Motiveringen kring varför det idag är ett byggnadsminne är bland 

annat dess byggnadshistoriska värde och funktioner som försvarsanläggning, kungligt slott 

och residens. Den äldre försvarsanläggningen finns bevarad ända från medeltiden och att 

fasaden och taket har sett nästan likadant ut sen 1700-talet.  

1935 beslutade regeringen att Västerås slott skulle bli ett byggnadsminne. (Länsstyrelsen 

Västmanlands län, hämtad 2013-05-13) 

Figur 1. Västerås slott.  
Fotograf: Michael Jangholt 
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För den framtida förvaltningen är det särskilt viktigt att bevara det historiska murverket. För 

ändringar av puts, murverk och stomme ska det alltid göras efter byggnadsarkeologisk 

dokumentation för att säkerställa kännedomen om byggnadens historia. De tidsperioder som 

främst bör bevaras är återuppbyggnaden som skedde efter branden 1736 och framåt. Nya 

åtgärder bör framförallt gå efter tidigare åtaganden och ställningar. Det gäller speciellt Carl 

Hårlemans ändringar efter branden, Erik Hahrs åtgärder som omfattar framförallt norra 

trapphuset; rikssalen och landshövdingssalen samt även Nils Techs design av 

utställningslokalerna. (Statens fastighetsverk, 2006) 

Det är även viktigt att bevara de medeltida källarvalven och kärntornet från medeltiden 

liksom borggården, både för sin utformning och ur ett byggnadstekniskt perspektiv. Den 

karakteristiska röda putsen ger också ett viktigt uttryck av dåtidens fasadbehandling. Även de 

rum som representerar slottets äldsta historia bör frigöras och framtidens hyresgäster bör ha 

skyldighet att ge ett allmänt tillträde till slottet samt att sträva efter att slottets historia och 

inverkan ska bli mer tydlig för allmänheten. (Statens fastighetsverk, 2006) 

5 ÄNDRINGAR AV BEVARANDEBEVÄRDA BYGGNADER 

5.1 Bakgrund 

Regeringen tar beslut om hur nya statliga byggnadsminnen ska åtagas och upprättar 

skyddsföreskrifter kring dessa enligt förordning (1988:1 229) om statliga byggnadsminnen 

m.m. Ibland utfärdas villkor mot skyddsföreskrifterna för att kunna utföras som ett 

byggnadsminne. Dock ska ett utförligt underlag finnas till hands och prövas. Prövningen 

utförs av Riksantikvarieämbetet, som väger upp om ändringen anses nödvändig utan att det 

kulturhistoriska värdet sjunker.  

Regeringen anger därefter genom skyddsföreskrifter vad som får göras vad gäller underhåll 

och hur byggnadsminnen ska bevaras. Finns det särskilda skäl kan ett statligt 

byggnadsminne ändras med avsteg från skyddsföreskrifterna. Tillsyn sker av 

Riksantikvarieämbetet över de statliga byggnadsminnena när åtgärder går i strid mot 

skyddsföreskrifterna. Ansvaret ligger i att vård och underhåll följs av byggnaderna och 

arbeten utförs som skyddsföreskrifterna anger. Skulle skyddsföreskrifter ännu inte finnas 

används 21 § Kungörelse (1920:744) med föreskrifter rörande det offentliga 

byggnadsväsendet. (Riksantikvarieämbetet, 2010) 
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5.2 När det behövs tillstånd 

Tillstånd behövs när ändringarna strider mot skyddsföreskrifterna, dock gäller det inte alla 

ändringar.  Handlar det om ändringar på byggnadsminnet som inte omfattas av 

skyddsföreskrifterna krävs inte tillstånd. Detsamma gäller även underhålls åtgärder som inte 

strider mot skyddsföreskrifterna. Nedan följer exempel på åtgärder som kräver tillstånd 

enligt Riksantikvarieämbetet (2010). 

- Rivning och flyttning 

- Ombyggnad, tillbyggnad eller andra åtgärder som ändrar utseendet på en byggnad 

- Ingrepp, ändringar eller andra kompletteringar på bärande delar och stomme eller 

andra byggnadsdelar 

- Ändringar av den äldre planlösningen eller rumsindelningen 

- Ingrepp, ändringar eller andra kompletteringar på fast snickeri (snickerier, dörrar 

fönster, listverk, trappor, räcken, golvbeläggning, kakelugnar) 

- Ändringar eller nyinstallationer för el, rördragningar och ventilation 

- Materialbyte eller byte av färg 

- Ta bort, ändra, täcka över eller måla över särskilt angivna ytskikt 

- Ändring av färgskikt 

- Installera utvändiga lösa tillägg som ändrar byggnadens karaktär eller arkitekturen 

(skyltar, vepor, markiser, antenner) 

- Bibehålla eller underhålla skyddade delar av objektet eller med material och metoder 

som inte har anpassats till objektet 

 

Skyddsföreskrifterna är oftast generella när det handlar om underhålls- och 

konserveringsåtgärder. Anledningen är att det är svårt att bestämma vad som är viktigt att 

bevara samt att kunna täcka in allt för att kunna förutse vilka åtgärder som kan behövas i 

framtiden. Det medför att det är svårt att bestämma när tillstånd behövs för underhåll- och 

konserveringsåtgärder. När det handlar om större ingrepp av en mer omfattande karaktär, 

ska ett mer omfattande underlag skickas in till Riksantikvarieämbetet i god tid för att 

granskas och tillståndsprövas. Om tillstånd beviljas kontaktas aktuell förvaltare om det. 

När det gäller underhållsåtgärder under planering är det lämpligt att förvaltaren hyr in 

antikvarisk expertis, även om det inte krävs. På så sätt kan antikvarien komma med tips och 

råd om vilka material och metoder som bör tillämpas för byggnadens historievärde, som då 

bör dokumenteras. Det händer att vårdprogram går emot skyddsföreskrifter för byggnadens 

egenart vad gällande material och metoder, men ändå kan tillämpas. Riksantikvarieämbetet 

kan då lämna ett generellt godkännande för utförandet av underhållsåtgärder utan att 
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prövning behöver ansökas gång på gång. Skyddsföreskrifter kräver oftast inte tillstånd för 

planerade åtgärder, med undantag för särskilda konserveringsprogram. Det anses däremot 

lämpligt att ändå dokumentera och redovisa de aktuella åtgärderna till 

Riksantikvarieämbetet. (Riksantikvarieämbetet, 2010) 

5.2.1 Underhållsåtgärder 

Begreppet för underhåll menas den skötsel som behövs för tekniska egenskaper och 

arkitektoniska att den utformningen bevaras, hos en byggnad eller anläggning. Dit räknas 

både underhåll som utförs kontinuerligt under förvaltning, och speciella åtgärder som ska 

hålla byggnaden i bra skick. Åtgärder som tillför nya egenskaper eller utseende räknas inte 

som underhåll. Underhållsarbeten kan till exempel vara ommålning, förbättring av puts och 

andra lagningar. Underhåll som strider mot skyddsföreskrifterna kräver att tillstånd ansöks. 

(Riksantikvarieämbetet, 2010) 

Äldre skyddsföreskrifter säger att underhållsarbeten ska ske med ” traditionella material och 

metoder”. Det bör dock tolkas att det ska anpassas efter aktuellt objekt. Denna formulering 

har nu ändrats på grund av det dels finns byggnadsminnen från senare tid och dels att det 

finns olika delar och metoder från skilda tidsperioder som inte anses relevanta. Likväl anses 

de materialen och metoderna vid ombyggnader- och tillbyggnader som mest passande. Oftast 

bedöms en annan materialtyp eller metod inte ge det kulturhistoriska utseende eller tekniska 

egenskaper som eftersträvas, och kan förvrida byggnadsminnets historia. Material som 

används till tidigare åtgärder eller ursprungliga konstruktioner, behöver inte sökas tillstånd 

hos Riksantikvarieämbetet, om inte skyddsföreskrifterna anmärker annat. 

(Riksantikvarieämbetet, 2010) 

Ibland kan underhåll omfatta ändring av ytskikt på äldre material som bär på ett antikvariskt 

värde. Åtgärden kräver då tillstånd om ytskiktet eller byggnadsdelen är skyddad och inte får 

bytas. Tillståndet brukar oftast godkännas om förändring av ytskikt, exteriör eller 

byggnadsdel redovisas med dokumentering. (Riksantikvarieämbetet, 2010) 

5.2.2 Konserveringsåtgärder 

Med konservering menas de åtgärder som syftar till att bevara, stoppa eller hindra en 

fortlöpande nedbrytning av en byggnad eller föremål, det vill säga att bevara i det skikt som 

är. Även här handlar det att utförandet ska ske efter det aktuella läget och rikta sig mot att 

avstyra pågående förstörelse. Som tidigare nämnt ska åtgärder som går mot 

skyddsföreskrifterna sökas tillstånd för, och detta gäller även för konserveringsåtgärder. Det 

gäller åtgärder för delar som tillhör byggnadens historia där material och metoder inte tillhör 
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objektets egenart. Lämpligt är att anlita en konservator för planering och utförande av 

retuschering, kompletteringsåtgärder och återställande. De åtgärderna kan vara att fylla i 

bortfall av material och färg eller återskapande av ursprungliga skick i interiör och exteriör. 

(Riksantikvarieämbetet, 2010) 

5.2.3 Tillståndet, steg för steg 

Att ansöka om tillstånd kan ske genom enklare processer eller för ändringar som kräver 

större resurser och är mer krävande, se Figur 2. 

Figur 2. Processen för ändringsbehov till beslut för ändringsåtgärder (Riksantikvarieämbetet, 2010). 

Steg 1: Ändringsbehov 

Samhällskrav och funktionskrav som ställs: 

- Arbetsmiljö 

- Personsäkerhet 

- Brand 

- Tillgänglighet 

- Funktion 

- Användning 

 

Steg 2: Samråd  

Här redovisar förvaltare varför ändringar anses nödvändiga, där skälen och utförandet 

diskuteras. Även reglerna och tillståndsplikten överläggs tillsammans med kompetens som 

utfordras och handlingarna för processen.  
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Steg 3: Yttrande (RAÄ) 

Idéerna kring ändringar prövas i ett tidigt skede där andra alternativ prövas. Det ska framgå 

att inlämnad ansökningsblankett visar RAÄ:s efterfrågan. Därefter ges besked skriftligen om 

åtgärderna bör bearbetas ytterligare eller avböjs. 

Steg 4: Ansökan 

Vidare presenteras motiven till ändring och utförandet och även ansökningsblankett med 

bilagor lämnas in. Då kan även antikvarisk expertis kopplas in av förvaltaren. Vad ansökan 

ska omfatta är beskrivningar för utförande, ritningar, antikvarisk förundersökning. Vid 

behov kan ansökan behöva kompletteras. 

Steg 5: Beslut (RAÄ) 

I detta skede prövas tillståndet och ansökan godkänns eller avslås, eller godkänns med villkor 

eller undantag. Beskedet ges skriftligen och kan vid behov krävas på antikvariskkontroll där 

kontrollant godkänns av RAÄ. Dessa ändringar för antikvarisk kontroll kan handla om: 

- Kulturhistorik med högt värde eller känsliga delar 

- Komplexa objekt med ett relevant historiskt värde 

- Byggnader som saknar eller dåligt utredda byggnader 

- Byggnader med glömd, otydlig eller ovanlig byggteknik 

- Där ändringar kan ske först efter det slutliga utförandet under byggskedet 

 

Steg 6: Antikvarisk kontroll 

Kontroll och dokumentation verkställs enligt villkor. 

- Bistå förvaltaren med råd 

- Deltaga på byggmöten och vid slutbesiktning 

- Utföra detaljanvisningar 

- Se över nya ändringar som framkommer under genomförandet 

- Rapportera observationer kring objektets byggnadshistoria 

- Rapportera och granska avvikelser på ändringar utifrån tillståndet 

- Att skyddat material som ska återanvändas demonteras, tas tillvara och monteras 

tillbaka på lämpligt sätt 

- Rapportera och dokumentera avslutat arbete 
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Steg 7: Kontrollrapport 

Rapport lämnas in till RAÄ från förvaltaren inom avtalad tid. 

(Riksantikvarieämbetet, 2010) 

5.3 Villkor för tillståndet 

I beslutet från Riksantikvarieämbetet anges att villkor för tillståndet endast är under de 

förutsättningar som är kända och nya omständigheter måste prövas på nytt. Det kan handla 

om att hittills okända delar i ändringen kommer fram, där ärendet måste prövas på nytt. 

Förvaltaren är då skyldig att rapportera detta till Riksantikvarieämbetet, som tar beslutet om 

omprövning. Att ansöka om förändringar och få tillståndet prövat måste därför uppfylla 

något av följande: 

6 § ”Om det finns särskilda skäl får ett statligt byggnadsminne ändras i strid mot 

skyddsföreskrifterna. 

   Tillståndet till ändring kan förenas med villkor om  

1. utförandet av ändringen, 

2. dokumentation av ändringen, 

3. antikvarisk undersökning och kontroll. 

Ansökan om tillstånd till ändring görs hos Riksantikvarieämbetet”. (SFS 1988:1 229) 

Villkoren kan handla om exempelvis att ett visst material endast får användas eller en viss 

färg i sammanhanget. Lämpligt är att vid dessa omarbetningar bör förvaltaren ta kontakt 

med antikvarisk expert som deltar under planerings- och restaureringsprocessen. Vanligt är 

att Riksantikvarieämbetet utser en godkänd kontrollant för villkor för tillstånd men 

förvaltaren kan i sin ansökan föreslå en behörig kontrollant. I de flesta fall bör denne 

kontrollant inneha erfarenhet och vara kvalificerad för uppdraget. Med det menas alltså att 

den helst ska vara certifierad av kulturvärden enligt BFS 2006:6 KUL 1 med behörighetsnivå 

(K) för godkännande. Denne kontrollant ska sörja för att arbetet sker det som beslutats och 

de handlingar som tagits fram. När väl byggskedet påbörjats kan kontrollant samråda med 

förvaltaren om detaljutformningar och färgsättning. Vid tvist måste frågan prövas på nytt. 

Ifall kontrollant inte uppfyller kvalifikationer för sakkunskaper kan denne själv utse annan 

expertis för speciella konserveringsåtgärder eller andra bedömningar. 

(Riksantikvarieämbetet, 2010) 
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Det viktiga är att kontrollanten är opartisk när bedömningarna görs. Kontrollanten ska i god 

tid ta del av de handlingar och beslutsunderlag där förvaltaren i god tid ska förse 

kontrollanten med dessa handlingar och meddela om byggstart. För villkoren utfärdas 

vanligtvis en rapport som sammanställs efter avslutat arbete och slutbesiktning som sedan 

ges till Riksantikvarieämbetet. Denna rapport innefattar bland annat de åtgärder som utförts 

och nya sakuppgifter som framkommit under utförandet. Det är oftast under förvaltarens 

bekostnad som kontrollanten utför sina uppdrag i ansökan om villkor. Dock krävs inte alltid 

antikvarisk expertis om det handlar om enklare åtgärder vid utförande. 

6 BRANDSKYDD 

I dagsläget finns det mycket litteratur i Sverige och internationellt som behandlar lagar och 

förordningar för brandskyddet i bevarandevärda byggnader i brukandeskedet, samt kravet på 

utformningen av brandskydd under ombyggnads- och reparationsarbeten var för sig som är 

viktiga att känna till. Någon sammanställning med specifik inriktning för brandskydd i 

kulturhistoriska byggnader under ombyggnads- och reparationsarbeten, som förtydligar vad 

som gäller saknas däremot.  

Enligt Ovesson (2010) skiljer sig brandskyddet i bevarandevärda byggnader markant från 

brandskyddet i övriga byggnader. Hur brandskyddet utformas påverkas till stor del av 

byggnadens förutsättningar, såsom ålder, utseende och konstruktion. Brandskyddet under 

ombyggnads- och reparationsarbeten, som för med sig brandrisker måste därför utredas och 

anpassas till varje byggnad, utifrån vad som prioriteras att skydda. Det innebär att de 

brandskyddslösningar som ska utföras ska undvika att göra ingrepp på byggnaden, och om 

ingrepp anses nödvändiga ska effekterna av dessa ingrepp noga utvärderas och vägas mot 

alternativa lösningar enligt Fällman och Hansing (1997), vilket många gånger innebär att 

brandskyddet måste verifieras med analytisk dimensionering.  

6.1 Brandrisker under ombyggnads- och reparationsarbeten 

Med brandrisker menas de källor som kan bidra till att en brand uppstår enligt Johansson 

och Wikberg (2007). I samband med ombyggnads- och reparationsarbeten ökar mängden 

brännbart material i byggnaden, samtidigt som arbetsmoment som ökar brandrisken utförs. 

Dessutom kan byggnadens ordinarie brandskyddsåtgärder vara borttagna, som till exempel 
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brandsektioner och brandlarm. Det innebär att brand och rök kan spridas okontrollerat i 

byggnaden eller att larmet inte utlöses vid brand. Enligt SBF (2011) och Johansson och 

Wikberg (2007) finns det dessutom fler risker vid ombyggnads- och reparationsarbeten än 

vid ordinarie användande såsom heta arbeten, oordning, anlagd brand, brännbara ytskikt, 

blockerade utrymningsvägar, otillräckligt brandskydd av bärande konstruktioner, 

säkerhetsrutiner som inte är tillräckligt inarbetade, bristande kontroll samt otydligt ansvar. 

För att motverka alla de risker som uppstår under ett ombyggnads- eller reparationsarbete 

menar SBF (2011) att brandskyddet behöver finnas med som en faktor redan i planerings- 

och projekteringsskedet för ett ombyggnads- eller reparationsprojekt. Även Fridström et al. 

(2011) anser att en handling som anger hur brand- och utrymningssäkerheten bevaras under 

de olika etapperna av ett ombyggnads- eller reparationsarbete ska upprättas. Denna handling 

måste då upprättas av en sakkunnig brand, tillsammans med den entreprenör som deltar i 

arbetet.  

Specifika risker i bevarandevärda byggnader 

Enligt Riksantikvarieämbetet (1990) används idag ofta traditionella färger som linoljefärg 

under ombyggnads- och reparationsarbeten bevarandevärda byggnader för ommålning av 

tidigare linoljefärgsmålade ytor och vid målning av nya träytor. Linolja är en av de vanligaste 

orsakerna till självantändning enligt Johansson och Wikberg (2007). Anledningen är att 

oljan kan tränga igenom sprickor och springor i bjälklagen och sedan självantända. Linoljan 

oxiderar kraftigt i luften och en stark värmeutveckling uppstår som kan leda till en brand 

enligt Brandskyddsföreningen (2009). Under rubriken 9.1.3 Speciella risker nämns några 

exempel samt andra specifika risker. 

Utöver denna risk finns det ofta redan andra typer av brandrisker i bevarandevärda 

byggnader enligt Ovesson (2010) som exempelvis brännbara konstruktioner eller ytskikt som 

ofta består av trä och bjälklag som inte motsvarar dagens krav. Byggnaderna har även ofta 

stora vertikala öppningar över flera våningar i form av trappor eller öppna vindar, otillräcklig 

eller obefintlig sektionering och brandcellsgränser. Vidare finns ofta otillräckliga 

utrymningsvägar med långa korridorer och smala trappor, dörrar i fel riktning eller som 

består av material och som inte är tillräckligt kraftiga att stå emot en brand. Vanligt är även 

att det finns lös inredning och brännbart material. Brandskyddsåtgärder som ska motverka 

dessa risker och konsekvenserna av en brand måste därför oftast verifieras genom analytisk 

dimensionering. 
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Vanliga risker 

Anlagd brand är ett allvarligt problem enligt Johansson och Wikberg (2007) som kan leda till 

stora konsekvenser. Det är därför viktigt att minska möjligheterna för någon att med uppsåt 

starta en brand. En viktig del under ombyggnads- och reparationsarbeten blir därför att se till 

så att det är ordning och reda på arbetsplatsen, och se till så att arbetsplatsen är avskärmad 

med stängsel enligt SBF (2011) och att byggnaden är låst när ingen verksamhet pågår. 

Heta arbeten är en av de vanligaste orsakerna bakom bränder på byggarbetsplatser enligt 

Bengtson et al. (2012), och innebär därför särskilt stor risk under arbeten i ombyggnads- och 

reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader. Arbetsmoment såsom svetsning, 

användning av varmluftspistol, kapning med rondell, användning av öppen låga samt 

användandet av självantändande oljor är några exempel som räknas till heta arbeten. Kravet 

för SFV:s byggnader är därför enligt Fridström et al. (2011) att heta arbeten ska minimeras 

och så långt som möjligt utföras utanför byggnaderna. Dessutom måste alla heta arbeten 

först godkännas enligt SFV:s gällande delegationer, och endast utföras av utbildad personal 

och enligt de föreskrifter som gäller vid heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens regler. 

Enligt Laurila (2004) har bränder under ombyggnads- och reparationsarbeten minskat med 

50 procent i Finland mellan år 1994-2004. Anledningen är kravet på utbildning för att få 

utföra heta arbeten. Det är försäkringsbolagen som ligger bakom systemet, som har blivit 

standard ibland annat Finland, Sverige och Norge. Utbildningen ges i Sverige av 

Brandskyddsföreningen, och ger en licens som är giltig i fem år framöver. 

(Brandskyddsföreningen, 2009) 

Skulle en brand trots allt uppstå under arbetsmoment med heta arbeten, och till följd av att 

säkerhetsföreskrifterna inte har följts, kan det innebära att den som försäkrat byggnaden 

drabbas av avdrag på ersättningen från försäkringen. Ligger däremot ansvaret för skadan på 

entreprenören kan försäkringsbolaget komma att kräva en ersättning för det utbetalda 

beloppet enligt Fällman och Hansing (1997). 

6.2 Systematiskt brandskyddsarbete 

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) under brukandeskedet är reglerat i lagen om 

skydd mot olyckor (2003:778), och Statens räddningsverk har tagit fram allmänna råd och 

kommentarer om det systematiska brandskyddsarbetet som finns i SRVFS 2004:3. 

Den dokumentation som upprättats i planerings och projekteringsskedet och som anger hur 

brand- och utrymningssäkerheten bevaras under de olika etapperna av ett ombyggnads- eller 
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reparationsarbete, kan användas som underlag vid de rutinmässiga dagliga uppföljningarna 

av brandskyddet under hela tiden som ombyggnads- eller reparationsarbetet pågår. Denna 

typ av uppföljning kallas för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), och det är viktigt att 

underlaget hela tiden anpassas efter hur bygget fortlöper. 

Enligt SBF (2011) ska en person utses som ansvarig för brandskyddet under byggtiden. 

Rekommendationen enligt SBF (2011) är att BAS-P, det vill säga den som är särskilt utsedd 

att samordna planeringen och projekteringen och se till att arbetsmiljöfrågorna beaktas, 

ansvarar för planeringen av brandskyddet. Under arbetet övertas därefter uppgiften att 

kontinuerligt följa upp och uppdatera planen för brandskyddet av den person som har 

samordningsansvaret under utförandet. Av praktiska skäl anser SBF (2011) att det lämpliga 

är att BAS-U utses att samordna brandskyddsarbetet under byggtiden, då brandskyddet till 

viss del är en arbetsmiljöfråga och BAS-U är den som ska ha ansvarar för samordningen av 

arbetsmiljöfrågorna under ombyggnads- eller reparationstiden. Enligt AFS 1999:3 måste den 

som är byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U) kunna styrka sin utbildning genom intyg över 

genomgången utbildning, samt kunna styrka sin kompetens genom intyg från tidigare eller 

nuvarande arbetsgivare. 

Under brukandeskedet 

Enligt Fridström et al. (2011) ska en person utses som ansvarig för brand- och 

utrymningssäkerheten under brukandeskedet i SFV:s byggnader. För att bli tilldelad den 

rollen krävs det att den ansvarige kan organisera och planera verksamhetens SBA, planera 

och genomföra brandskyddsutbildningar. För att bli certifierad genomförs en utbildning, 

som ges av bland annat av Brandskyddsföreningen och genomförs i samarbete med SFV:s 

brand- och säkerhetsspecialist. Statens fastighetsverk har upprättat olika 

delegationsdokument (Fridström et al. 2011) som ska skrivas under av fastighetschefen för 

den aktuella byggnaden och den som utses till brandskyddsansvarig.  

6.3 Brandskyddsåtgärder 

Innan ett ombyggnads- eller reparationsprojekt påbörjas i en bevarandevärd byggnad bör en 

genomgång av befintliga brandskyddssystem göras enligt BBR 19. När detta görs ska 

kvaliteten och funktionerna hos brandcellsgränser, ytskikt och andra skyddsanordningar 

kontrolleras. Bevarandevärda byggnader benämns som museal miljö i BFS 2011:26 vilket 

innebär att byggnaden har betydande kulturhistoriska värden, och att byggnaden kan anses 

vara ett utställningsföremål. 
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Efter ombyggnadsarbete 

Enligt BBR 19 är kravet på brandskyddet efter ett ombyggnadsarbete att det ska utformas så 

att brandsäkerheten blir tillfredställande och ska utformas under förutsättningen att brand 

kan uppkomma. För att bli tillfredställande ska kraven på brandskydd som anges i avsnitten 

5:1–5:7 uppfyllas. Även i själva brandskyddsdokumentationen bör det framgå vilka 

begränsningar, som den valda utformningen av brandskyddet innebär.  (BFS 2011:26) 

6.3.1 Utrymningsvägar 

Krav på utrymningsvägar och krav på utformning för ett ombyggnads- eller 

reparationsarbete finns i AFS 1999:3. Där framgår att alla arbetsplatser ska kunna utrymmas 

och att alla arbetstagare snabbt och säkert ska kunna nå en säker plats. För att kunna 

uppfylla det kravet ska antalet utrymningsvägar och fördelningen av dessa anpassas efter 

arbetsplatsens användning, arbetsplatsens utrustning och efter antal personer som vistas där 

samtidigt. 

Vidare framgår det att utrymningsvägarna och dess förbindelser samt dörrar som leder till 

dessa ska vara fria från hinder så att de alltid går att utnyttja. Dörrarna ska öppnas utåt i 

utrymningsriktningen och får inte utgöras av skjutdörrar eller roterdörrar, samt får inte vara 

låsta eller reglerade så att de hindrar människor från att utrymma. De ska kunna öppnas av 

vem som helst som behöver dem i en nödsituation, och ska vara markerade på ett lämpligt 

sätt.  

På byggarbetsplatsen ska även finnas en utrymningsstrategi som ska finnas tillgänglig i 

planen för brandskydd under byggtid. Där ska uppgifter om skyltning och vägledande 

markeringar, nödbelysningskrav för utrymning, utrymningslarm och utrymningsplan finnas 

beskrivna enligt 27-28 § AFS 1999:3. 

Efter ombyggnadsarbete 

Möjligheten till utrymning vid en brand efter ett ombyggnads- eller reparationsarbete 

innebär att de allmänna råden i BFS 2011:26 följs. Där står exempelvis att byggnader bör 

utformas med minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, och har byggnaden fler än 

ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg per våningsplan. Vidare framgår det att 

utrymningsvägarna ska skyddas mot brand- och brandgasspridning. Dessa krav gäller även 

för resterande delar av byggnaden där ombyggnads- eller reparationsarbeten inte pågår där 

normal verksamhet bedrivs. För att en utrymningsväg ska vara tillräckligt tillfredställande får 

de personer som utrymmer inte heller utsättas för nedfallande byggnadsdelar, hög 
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temperatur, hög värmestrålning eller dålig sikt. Detta kan uppnås genom att exempelvis 

utforma dem som egna brandceller. (BFS 2011:26) 

För att uppfylla kraven på tillfredställande brandskydd som anges i avsnitten 5:1–5:7 i BFS 

2011:26, ska utrymningsvägarna vara utgångar till säkra platser eller ett utrymme i 

byggnaden som leder från en brandcell till en utgång. Det innebär att utgångarna ska leda till 

en plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka de personer som utrymmer. 

Utrymningsvägarna kan därför bestå av dörrar, förbindelsevägar, korridorer och trappor i 

den egna brandcellen, eller loftgångar eller likande utrymmen utomhus. (BFS 2011:26)  

6.3.2 Brandklassade dörrar 

För brandcellsgränser är dörrar oftast den svagaste punkten, speciellt för kulturbyggnader. 

Täthet och brandavskiljande förmåga på dörrar är egenskaper som ofta saknas i äldre 

fastigheter. Det beror på att dörrarna, oftast dörrspeglarna, är relativt tunna vilket gör att 

motståndet för brand försämras. Dörren är betydelsefull i det avseende att skydda mot 

spridning av rök och för att underlätta utrymning. Därför ska de vara väl justerade och tätade 

under förvaltning men också vid ombyggnad. Samtidigt har dörrar ett stort kulturhistoriskt 

värde och ändringar som påverkar dörrarnas utformning så lite som möjligt bör tillämpas. 

Alternativ som prioriteras är sådana som inte påverkar dörrarnas utförande. Valet kan då 

exempelvis vara att förflytta en brandcellsgräns. För ingrepp på spegeldörrar eller hela ena 

dörrsidan, speciellt på de tunnaste delarna och i utrymningsväg, förstärks de vanligtvis med 

lister eller skivor. Handlar det om glasdörrar, som vanligen sitter i trapphus bör de åtgärdas 

med brandklassat glas. Glasen kan både vara av varianten E (integritet) eller EI (integritet 

och isolering). E-klassade glas skyddar mot lågor och brandgaser medan EI-klassade glas 

också skyddar mot värmestrålning. (Fällman och Hansing, 1997)  

6.3.3 Dörrstängare 

Rutinmässigt bör dörrar i brandcellsgränser hållas stängda och vara utrustade med 

dörrstängare och ska därmed aldrig vara uppkilade. Magnetiska dörrhållare kan användas i 

de fall där verksamheten kräver öppen dörr och som slår igen vid brandutveckling. I annat 

fall bör dörrar förses med larm som varnar om en dörr står öppen. Detta gäller både under 

ombyggnads- och reparationsarbeten samt under brukandeskedet. (Fällman och Hansing, 

1997) 
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6.3.4 Utrymningslarm 

För byggnader och andra anläggningar med arbetsplatser och arbetslokaler där brand, 

utströmmande gas, syrebrist eller liknande innebär risk för olycksfall eller akut ohälsa ska det 

finnas detektorer och larmanordningar i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till 

byggnadsverkets storlek och användning. (AFS 2009:2) 

 

Att prioritera säkerheten för personal och besökare är viktigt när farliga brandrisker uppstår, 

och utrymning bör ske snabbt och säkert. Ett utrymningslarm är då ett alternativ för att 

varna att det uppstått fara. Utomhussirener bör lämpligen placeras på bygghissar, kranar och 

trapphus så det hörs tydligt. Vid mer komplexa fastigheter, där utrymningsmöjligheterna blir 

mer komplicerade, bör det lämpligen placeras rökdetektorer i utrymningsvägarna som 

aktiverar utrymningslarmet när en utrymningsväg blir rökfylld. (Bengtson et al. 2012)  

Enligt AFS 2009:2 ska utrymningslarm installeras när detta är en förutsättning för 

brandskyddets utformning. Utrymningslarmet ska utformas efter behovet av information så 

att personer som vistas i byggnaden kan nås av information om lämpliga åtgärder vid 

utrymning. Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan 

direktkontakt med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även 

hörselskadade och döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara. 

Enligt SBF (2011) kan ett utrymningslarm på en byggarbetsplats bestå av larmtryckknappar 

och larmdon och dessa bör vara trådlöst förenade. Placeringen bör finnas på varje 

våningsplan. Manuella anordningar kan också användas och med förutsättningar som även 

gäller för automatiska utrymningslarm: 

- Signalen ska kunna urskiljas, tydlig och igenkännbar; trots bakgrundsbuller 

- Larmet ska kunna aktiveras från fler ställen med säkerhet att det alltid ska gå att 

säkerställa ett larm  

 

SBF (2011) menar även att utrymningslarm kan kompensera för risknivåer på en arbetsplats 

när det handlar om: 

- Ett stort antal medarbetare och besökare samtidigt på platsen 

- Risk för snabbt brandförlopp på grund av större användning av brandfarlig vara eller 

ansamling av brännbart material 

- Långa gångavstånd till utrymningsvägar  

- Lång insatstid från räddningstjänst 
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6.3.5 Automatiska brandlarm 

Särskilda riskobjekt bör i största mån förses med automatiskt brandlarm och en bra ambition 

är att det ska finnas i tillräcklig omfattning att i händelse av brand minimerar risken för 

olyckor och skador på fastigheten.  Vad som räknas som särskilda riskobjekt varierar men det 

brukar oftast handla om:  

- Byggnader som har höga eller oersättliga kulturvärden  

- Lång insatstid från räddningstjänsten 

- Dåliga förhållanden på räddningsplats   

- De byggnadsmaterial och resurser som används utgör en särskilt hög brandrisk 

- Förmågan att släcka bränder försvåras med hänsyn av byggnadens dimensionering 

och utformning 

 

Därför bör varje statligt byggnadsminne utredas och dokumenteras i vilken utsträckning det 

ska förses med automatiskt brandlarm och med hänsyn av den aktuella miljön. Genom att 

undersöka den aktuella miljön som ska behandlas, om var risken är störst att brand uppstår 

och konsekvenserna kring det under ombyggnation, är det lättare att anpassa brandlarmet. 

(Lindsjö och Sjöberg, 2012) 

Ett problem som ofta förekommer under ombyggnation är att det automatiska brandlarmet 

ofta är urkopplat. Ett annat problem som sker under drift är att byggdamm stör 

rökdetektorerna och brandlarmet.  Då kan en så kallade MADAMM användas, vilket är ett 

mobilt brandlarm med installerade plaströr som undersöker byggluften och filtrerar bort 

byggdammet. (Rohlén, 2006) 

Ofta saknar en byggarbetsplats fungerande brandcellsgränser, vilket kan innebära en risk och 

fara vid en eventuell brand. Då är det sugande brandlarmet MADAMM, som tidigare nämnts, 

ett alternativ eller så kan trådlösa rökdetektorer användas. Valet baseras på omfattningen av 

byggdamm och byggnadens utformning och storlek. De trådlösa rökdetektorerna lämpar sig 

bättre för större lokaler och där dammnivån inte är lika koncentrerad.  

Processen att koppla in ett heltäckande larm för hela bygget är oftast alldeles för dyrt. Därför 

bör ett larmskydd som främst skyddar trapphus och korridorer användas eller för andra delar 

av en fastighet där brandgaser och rök snabbt detekteras. Det är angeläget att även onödiga 

larm förhindras genom att tidsstyra larm med timer, så att larmen bara kopplas till 

arbetsplatsen under arbetstid och larmen bör kopplas till SOS Alarm. (Bengtson et al. 2012) 
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6.3.6 Nödbelysning 

Enligt AFS 2009:2 ska nödbelysning av tillräcklig styrka finnas på arbetsplatser där 

arbetstagarna är speciellt utsatt för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen. De 

utrymningsvägar som kräver belysning för att kunna garantera säker utrymning ska även ha 

nödbelysning som lyser upp dessa tillräckligt vid strömavbrott. 

För att säkerställa säker utrymning bör nödbelysning installeras innan strömbortfall, 

speciellt i utrymmen som saknar dagsljusinsläpp. Nödbelysning bör även finnas på platser 

där gatubelysning, byggarbetsplats belysning eller annan belysning inte kan lysa upp 

utrymmen där människor kan förmodas vara.  Enligt AFS 2009:2 ska belysningen vara minst 

1 lux, men enligt Bengtson et al. (2012) ska trappor och komplexa utrymmen ha högre 

ljusstyrka. Vidare säger Bengtson et al. (2012) att nödbelysningen bör lysa under 60 minuter 

i den sämst belysta delen. 

Nödbelysningen ska antingen drivas av batteri eller reservkraftanläggning. (Fällman och 

Hansing, 1997). Vid reservkraftanläggning ska ledningar mellan nödbelysning och 

batteripaket förses med brandsäker kabel som kan stå emot brandpåverkan i minst 30 

minuter. Nödbelysningsarmaturer placeras lämpligen vid utrymningsvägar och ojämnheter i 

golv och andra hinder. (Bengtson et al. 2012) 

6.3.7 Vägledande markeringar 

Enligt AFS 2009:2 ska skyltar och andra vägledande markeringar för utrymning finnas, om 

det inte är uppenbart att de inte behövs. Om det behövs ska vägledande markeringar vara 

belysta eller genomlysta. Skyltar och andra markeringar ska placeras på lämpliga ställen och 

ha ett varaktigt utförande, och särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser 

under byggtiden ska markeras med skyltar som ska vara tillräckligt hållbara och placeras på 

lämpliga platser enligt AFS 1999:3. Vanligtvis används efterlysande-, genomlysta- eller 

belysta skyltar enligt AFS 2008:13.  

Enligt Fällman och Hansing (1997) bör placeringen vara ovanför eller i direkt förbindelse till 

utrymningsvägen och även som hänvisning till utrymningsväg. De ska även uppfylla sin 

funktion och ge vägledande markering vid spänningsbortfall. I vissa fall är de 

kulturhistoriska byggnaderna eller delar av byggnaden så värdefulla att ett utförande av 

vägledande markeringar ger en negativ effekt av det historiska värdet och därför bör andra 

alternativ anpassas för att säkerställa utrymning.  Anpassningar måste då göras efter de 

risker som finns, verksamheter som utförs och byggnadens utformning. 
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För de fall där utrymningsvägar betraktas som välkända av alla som vistas i byggnaden krävs 

inte markeringar för utrymningsvägar. Alternativet kan då istället vara att installera 

nödbelysning i lokalen eller specialdesignade skyltar. Varianter på mobila skyltar kan 

användas där en förändrande verksamhet sker, tillsammans med en funktionell organisation. 

6.3.8 Släckutrustning 

Brandsläckare ska placeras nära utgångar och i utrymningsvägar, och enligt Bengtson et al. 

(2012) ska gångavståndet mellan brandsläckarna vara max 25 meter. De ska även vara 

lättillgängliga och tydligt utplacerade med skyltning på lämpliga ställen enligt SBF (2011). All 

släckutrustning ska kontrolleras minst en gång om året och ska dokumenteras enligt SBF 

(2011). För interna kontroller, som bör utföras varje månad, är att släckare: 

-  Är tydligt utplacerad och skyltad enligt kraven på skyltar i AFS 2008:13 

- Inte är blockerad 

- Instruktioner ska finnas med och vara utåtvända 

- Undersöks för skador, tryck och att släckaren är plomberad 

 

För känsliga miljöer, som byggnadsminnen, är det bästa alternativet att använda 

skumsläckare. (Bengtson et al. 2012) 

6.3.9 Placering av containers 

Situationsplanen ska visa var bodar och containrar ska stå uppställda. Om bodar eller 

containrar är placerade nära fasad ska öppningar i fasaden brandskyddas i brandklass E 30 

eller ska bodar eller containrar själva utföras i brandklass E 30 och containrar förses med 

lock. På så sätt förminskas risken för anlagda bränder, speciellt nattetid då personal inte 

finns på plats enligt (Bengtson et al. 2012). Även Guideline No 7 (2005) som kommer från en 

sammanslutning av nationella organisationer i Europa (CFPA), främst med inriktning att 

förebygga brand och skydd men även säkerhet och trygghet och andra liknande risker, anger 

att det är viktigt att vidta åtgärder för att säkra arbetsplatserna, och att minska samlingen av 

brännbara material på gårdarna för att motverka anlagda bränder. 

Rekommenderade avstånd enligt SBF (2011) för bodar, containrar och soptunnor är följande: 

- 2, 5 meter mellan byggnad och soptunnor eller annat avfallskärl med brännbart 

material 

- 4 meter mellan byggnad och 600-liters avfallskärl av plast eller brännbart material 

som omfattar max 1,5 meter i höjd och bredd 
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- 5 meter mellan byggbodar och byggnader. Utrymmen under byggbodar ska inte 

användas för förvaring av brännbart material 

- 6 meter mellan byggnad och samlade grupper av avfallskärl med plast eller brännbart 

material som omfattar max 4 meter i höjd och bredd 

- 8 meter mellan byggnad och avfallscontainrar, soprum, friggebodar, husvagnar eller 

brännbart material som omfattar 6 meter i höjd och bredd 

 

Enligt SBF (2011) ska placeringen av byggbodar projekteras i enlighet till risken för 

brandspridning. Finns det sovande personer inom byggarbetsområdet ska det framgå av 

arbetsplatsdispositionsplanen (APD-plan) och insatsplanen. (Bengtson et al. 2012) 

 

6.3.10 Brandskyddsmålning 

Att brandskyddsmåla dörrar är en lösning som kan utföras vid ombyggnads- och 

reparationsarbeten, men vilket även används som brandskydd efter byggtiden för att 

upprätthålla brandcellsgränserna. Vid brandskyddsmålning av exempelvis äldre dörrar kan 

det ibland räcka med att brandskyddsmåla spegelpartierna, det vill säga dörrens tunnare 

områden. Ibland måste färgen även kompletteras med förstärkningar av skivmaterial. När 

brandfärg eller lack läggs på ska helst en stor mängd färg användas för att brandskydd skall 

uppnås. Bäst resultat uppnås om färgen läggs på i många, tunna skikt istället för att måla i 

tjocka lager, vilket ger ett sämre resultat. (Lindholm, 2004) 

7 BRANDSKYDD I FINLAND OCH NORGE 

En jämförelse har gjorts gentemot brandskydd, lagstiftning samt rekommendationer vid 

utförande när ändringar sker i byggnadsminnen i Finland och Norge. En del av underlaget 

har även jämförts med svenska normer. 

7.1 Lagar och förordningar 

I början av 2004 ändrades i Finland lagen Pelastuslaki 468/2003 (Räddningslagen), liksom 

organisationen för räddningstjänster. Denna lag tar dock inte upp något om kulturhistoriska 

byggnader. I Norge kom en ny lag 2002 som heter Lov om Brann- og eksplosjonsvern av 14. 
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Juni 2002, nr 20, som fungerar snarlikt som LSO i Sverige. 

Gemensamt för Sverige, Norge och Finland är att det är både fastighetsägaren och nyttjaren 

som har ansvaret för brandskyddet i byggnaden och de lokala myndigheterna för 

räddningsinsatser. Fastighetsägaren ska alltid ansvara och skydda människor liv i första 

hand och därefter värna och skydda fastigheten. 

Som tidigare nämnt berör den finska lagen inget om brandskydd för kulturhistoriska 

byggnader men i Norge säger lagen att de lokala brandmyndigheterna ska kontrollera alla 

registrerade kulturarv och dess egenskaper vart fjärde år. Olyckligtvis brukar förteckningarna 

över egenskaperna för kulturarvet ofta var svåråtkomliga.  Det har även varit problem med 

att inspektionerna inte lägger stor vikt att kontrollera det kulturella värdet av byggnaden. År 

1997 avfattades ett häfte av Direktoratet for Brann- og ekplosjonsvern idag kallad 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tillsammans med Riksantikvarien, en 

checklista för brandinspektörer. (Laurila, 2004) 

När en jämförelse görs med andra länder i denna fråga, går det bland annat att se att i 

Kanada har Justitieministeriet tagit fram ett förslag till kontrollpunkter till en 

brandsäkerhetsplan, som ska kollas under byggtiden. Målsättningen är att bygg- och 

rivningsindustrin ska ha en lättanvänd checklista för att förhindra och minska risken för 

brand på byggarbetsplatser (OFC, 2013), vilket kan liknas vid Sveriges krav på ett 

systematiskt brandskyddsarbete.  

7.1.1 Lagen om kulturarv 

Lagstiftningen om kulturarv i Norge och Finland anger att myndigheter som ansvarar för 

kulturarvet alltid ska kontaktas om ett byggnadsminne som skyddas förstörts i brand. 

Därefter tar myndigheterna beslut till åtgärder som anses nödvändiga. Inga utföranden och 

installationer som tillämpas ska påverka betydelsen för kulturarvet. Lagen säger också att 

kulturarvsmyndigheter utfärdar och granskar ändringar och andra utföranden innan de får 

verkställas. (Laurila, 2004) 

7.1.2 Andra föreskrifter 

I Finland finns Mannkäyttö- ja rakennuslaki, det vill säga Markanvändnings- och bygglagen 

som anger vilka tekniska krav samtliga byggnader ska ha, där brandskyddet är inräknat. 

Denna lag har realiserats genom Finlands byggbestämmelsesamling. Förskrifterna i 

samlingen är bindande men berör i nuläget endast nyproduktion. De följs dock vid olika fall 

för befintliga byggnader där ändringar- och ombyggnadsarbeten genomförs eller om 
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brandsäkerheten är otillräcklig. I övriga fall behandlas befintliga byggnader enligt de 

säkerhetsföreskrifter som gällde då de uppfördes. 

Plan- og bygningsloven i Norge reglerar också föreskrifter för kulturhistoriska byggnader, 

men innehar inga särskilda beskrivningar för brandskydd för kulturarv. (Laurila, 2004) 

 

7.2 Samarbete mellan myndigheter 

Kulturmyndigheter i Norge, liksom Sverige, är ofta i förbindelse med räddningstjänst. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge har som mål att inga oersättliga 

nationella kulturvärden bör gå förlorad i en brandorsak. Direktoratet samarbetar med 

Riksantikvarien att se över brandskyddet på norska kulturhistoriska minnen. 

Kontakten mellan räddningstjänst och kulturarvsmyndigheten i Finland är inte lika 

fortlöpande. Behovet av beskrivningar riktade till de lokala brand- och byggnadsinspektörer 

som ansvarar för kontrollen av äldre fastigheter behöver förbättras i enlighet av 

byggbestämmelsesamlingen. (Laurila, 2004) 

7.3 Val av brandskydd och skyddsmetoder 

Enligt Laurila (2004) anges några rekommendationer vad gäller brandskydd för fastighet och 

inredning: 

- Var och en av byggnaderna som projekteras är särskild och därför krävs unika 

lösningar 

- En kombination av en bra organisation och tekniska brandsäkerhetsåtgärder behövs 

- Billiga metoder ska i första hand testas tillsammans med installationer 

- Anständiga lösningar kräver samarbete mellan ägare, brandinspektör och 

kulturarvsinspektör 

 

Vidare beskrivs att nyckelorden för val av brandskydd är: 

- Maximal säkerhet med minimal skada 

- Förbättrad kostnads och nyttoanalys 

- Brandskyddsstrategi 

 

Första punkten ” Maximal säkerhet med minimal skada” innebär att de utförande som görs 



 35  

inte ska påverka fastighetens utformning och är det ofrånkomligt att inte frånse att 

byggnaden kommer påverkas ska det göras minimalt. Nya installationer ska vara diskreta och 

vara enkla att underhålla och kunna avlägsnas utan att orsaka skada.  

”Förbättrad kostnads och nyttoanalys” menar att de monetära kostnaderna, för 

brandskyddet, ska bedömas utifrån det minskade kulturella värdet som kan uppstå. 

”Brandskyddsstrategi” betyder att en strategi bör genomföras innan ombyggnad, 

installationer, reparationer och andra ändringar påbörjas för att minimera störningar.  

Strategin kan byggas upp, i ordning, enligt Laurila (2004). 

 

- Riskanalys 

- Brandförebyggandeåtgärder 

- Återstående risker 

- Brandbegränsade åtgärder 

- Godtagbara kvarvarande risker 

 

7.4 Anvisningar för entreprenörer i kulturhistoriska byggnader 

Byggnadsarbeten är en bidragande orsak till varför bränder uppstår. Entreprenörer och 

underentreprenörer som utför arbeten på kulturhistoriska byggnader bör tillhandahålla 

regler och handledningar om vad som gäller för brandsäkerheten på en arbetsplats där de 

även ska underteckna ett kontrakt där de ansvarar för brandsäkerheten. (Laurila, 2004) 

7.5 Sammanfattning 

 

De tre nordiska länderna har snarlika förutsättningar vad gäller brandskydd för 

kulturhistoriska byggnader. Bland annat är en stor del av byggnadsminnena gjorda i trä, där 

de flesta har lång insatstid, och omväxlande klimat som påverkar brandskyddet och 

brandinsatser både med vattenbrist på sommaren och med ökad brandrisk på vintern.  

Även lagstiftningen är liknande, där brandlagstiftningen säger att ägaren av en fastighet 

ansvarar för brandsäkerheten och räddningstjänsten ansvarar för brandbekämpning.  Varken 

Norge eller Finlands kulturmiljölag nämner något om brandskyddsåtgärder eller något om 

brandskydd i kulturhistoriska byggnader i deras motsvarigheter till plan- och bygglagen. 
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De val av skyddsmetoder och brandskydd samt instruktioner som bör gälla för entreprenörer 

är samlade rekommendationer som bör gälla för samtliga tre länder. (Laurila, 2004) 

8 STATISTIK 

Den statistik som finns att tillgå har tillhandahållits från Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) gällande brandorsaker i kulturhistoriska byggnader (Bilaga A) samt 

Arbetsmiljöverket (AV), där statistiken visar arbetsplatsolyckor som orsakats av brand 

(Bilaga B). 

8.1 Hur ofta uppstår det bränder i bevarandevärda byggnader 

 

  

Figur 3. Brandorsaker i kulturhistoriska byggnader år 2001-2011 i Sverige (MSB, 2013). 
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Denna statistik anger brandorsaker i kulturhistoriska byggnader, som bedömts ha orsakats 

under ombyggnads- eller reparationsarbeten. Bedömningen gjordes utifrån det underlag 

(Bilaga A) som har tagits från MSB2 och de orsaker som redovisas i Figur 3 ansågs ha kunnat 

orsakats under ombyggnads- och reparationsarbeten. Det har även funnits andra orsaker till 

bränder i kulturhistoriska byggnader, men dessa ansågs inte relevanta, då de inte bedömts ha 

inträffat under ombyggnads- eller reparationsarbeten och har därför inte redovisats. 

Detta kan i sin tur jämföras med statistik från byggarbetsplatser allmänt. 

Figur 4. Arbetsolyckor där brand är orsaken år 2008-2012 (AV, 2013). 

Statistiken från Arbetsmiljöverket3 visar avvikelser från det normala i ett händelseförlopp, 

och att utföra en arbetsuppgift som bidragit till olycksfallet. Information om vilken typ av 

byggprojekt som pågick vid tillfället går inte att utläsa av materialet, vilket gör att det inte är 

klarlagt att det gäller för kulturhistoriska byggnader. Statistiken visade på 52 olika avvikelser 

varav tre (3) sorterades ut som var relaterat till brandolyckor. Totalt uppgick brandorsaker på 

byggarbetsplatser till sammanlagt 63 olyckor av totalt 15 357 arbetsolyckor som 

rapporterades in till Arbetsmiljöverket mellan år 2008-2012, där personskador uppstod. Av 

dessa var det fördelat enligt:  

                                                        

2 MSB. Handläggare. Mail (2013-05-06) 

3 Arbetsmiljöverket. Handläggare. Mail (2013-05-13) 
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- 32 explosionsolyckor 

- 29 brand och antändningsolyckor 

- 2 elproblem, explosion och brand övrigt 

9 RESULTAT 

9.1 Intervjuer 

Här redovisas resultatet av de frågor (Bilaga C) som ställdes vid intervjuerna som 

genomfördes med Per Rohlén och Thomas Lindsjö under ett besök på Statens fastighetsverks 

huvudkontor i Stockholm. Här redovisas även resultatet av de frågor (Bilaga D) som ställdes 

vid intervjun som genomfördes med Andreas Andersson som är fastighetsförvaltare för 

Västerås slott på SFV, samt intervjun (Bilaga E) med en underentreprenör (UE) vid 

ombyggnationen av Västerås slott. 

9.1.1 Begränsningar med förenklad dimensionering 

Begränsningen med att utforma brandskyddet i bevarandevärda byggnader under 

ombyggnads- och reparationsarbeten enbart med förenklad dimensionering är att en 

förenklad dimensionering blir inom en ”ruta” där det inte går att göra några utstick. 

Bevarandevärda byggnader är ofta enkla byggnader, vilket gör att lösningar oftast hittats 

genom förenklad dimensionering. Att installera lösningar som sprinklers, rökluckor och 

fläktar kräver vanligtvis stora ingrepp som inte harmonerar med byggnaden. Att säga att en 

förenklad dimensionering är en begränsning blir därför felaktig, utan snarare en målsättning. 

Vanligt är även att göra så kallade organisatoriska lösningar för ett praktiskt problem. 

Exempelvis att byggnaden blir strömlös när arbetstiden är slut och när ingen vistas i 

byggnaden. Medan arbetet pågår finns det en organisation på plats som hanterar situationen, 

genom att exempelvis sätta fram extra utrymningstrappor. 

9.1.2 Brandskyddsåtgärder 

Det är alltid viktigt att undersöka vad konsekvenserna av en brand orsakad av ombyggnads- 

och reparationsarbeten blir, jämfört med att göra ingenting. Oftast handlar det om att få alla 

att förstå vikten av ett ordentligt brandskydd, och att sälja in det till alla som är med och 



 39  

fattar beslut om ingreppen i byggnaden under ombyggnationen. Det hela blir ett samspel 

mellan vad byggnaden är gjord för, vad den ska användas för, vad Riksantikvarieämbetet 

säger och vad de nuvarande reglerna säger. Om ombyggnaden eller reparationen är till för att 

anpassa byggnaden till en ny hyresgäst, eller en hyresgäst som funnits där i femtio år 

påverkar även det vad som kan göras. 

Det finns alltså en antikvarisk syn och en brandskyddssyn, och i de bästa av världar 

samverkar dessa med varandra. Traditionell dimensionering blir därför lättare att utföra på 

så sätt att alla förstår det, och ibland kan bristerna räknas hem i teorin, men när det ska 

göras i verkligheten fungerar det inte. Då gäller det att hitta alternativa lösningar som 

exempelvis att ställa upp gamla dörrar och sätta in nya dörrpartier. Att förrådsställa de gamla 

dörrarna i samma miljö som om de vore på plats är något som fungerar, samtidigt som 

lösningen blir reversibel. 

Ibland går det så långt att de antikvariska värdena är så stora att ett ingrepp ur 

brandsäkerhetssynvinkel är så stora att beslutet blir nej, och risken accepteras. Istället 

elimineras alla risker som kan starta en brand, och det är då mycket viktigt att dokumentera 

vem som har tagit beslutet. Om det händer något finns det då ingen risk att det blir 

oklarheter kring vem som är ansvarig. I varje enskilt ombyggnads- eller reparationsprojekt 

belyses alla dessa delar, och en genomgång av vårdprogrammet för den specifika byggnaden 

görs. Det kan till exempel vara så att miljön redan har gjorts om för femtio år sedan, och då 

kan det vara lättare att motivera olika typer av ingrepp. 

När det kommer till särskilda åtgärder för brandskyddet i bevarandevärda byggnader under 

ombyggnads- och reparationsarbeten handlar det om ”före, under och efter”. Det vill säga att 

det är en noggrann planering som krävs vid alla dessa steg. En ombyggnad eller reparation 

börjar redan när hyresgästen flyttar ut, där de kanske ställer upp alla branddörrar för att 

kunna flytta ut allt material inför arbetet. 

9.1.3 Speciella risker 

Under ombyggnads- och reparationsarbeten sker ofta aktiviteter som ökar risken för brand, 

och största risken är att ha oordning på arbetsplatsen. Om det är ordning och reda på en 

arbetsplats och det finns exempelvis, en uppsamlingsplats för sopor och dessa töms när det 

är fullt och om det i grunden finns en plan så löser det sig, enligt Thomas Lindsjö4. 

                                                        

4 Lindsjö, Thomas. Brand- och säkerhetsspeciallist på SFV. Möte 2013-04-22 
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Heta arbeten får vanligtvis inte utföras i bevarandevärda byggnader under ombyggnads- och 

reparationsarbeten, men om det verkligen måste göras ska de mycket strikta reglerna som 

gäller vid brandfarliga heta arbeten följas enligt SBF:s krav. 

När det gäller brandstiftare i kulturbyggnader så får moderna material inte användas, som 

till exempel modern färg. Det innebär att gamla klassiska brandstiftare som exempelvis 

linolja återinförs i den nya verksamheten. Som ett exempel angavs branden i 

Världskulturmuséet i Göteborg, där oxiderande olja orsakade den brand som uppstod. Före 

detta Centralposthuset i Stockholm drabbades även det av en stor brand orsakad av 

slipdamm som blandat sig med golvolja. Även det före detta Rådhuset i Stockholm drabbades 

av en liknande brand. Där hade det flutit ut olja som runnit ner till spån som sedan fattat eld. 

Ombyggnads- och reparationsarbeten projekteras inte alltid en rimlig tidsplan. Detta kan 

leda till stress och att viktiga detaljer glöms bort. Alternativt har materialval eller leveranser 

av byggnadsdelar inte heller tänkts igenom i projekteringsfasen. Exempelvis kan gamla 

dörrar tas bort innan de nya har levererats, så att brandcellsgränser saknas. Därför är det 

viktigt att någon brandskyddsansvarig ständigt går runt på arbetsplatsen och granskar alla 

risker. Ett fungerande brandskydd kostar mycket pengar, men Per och Thomas menar att ett 

sent insatt brandskydd kostar ännu mer, och för att ekonomin ska finnas är det viktigt att 

denna del tas upp redan under projekteringen. Att det inte finns någon som är utsedd att 

vara ansvarig för brandskyddet på arbetsplatsen, eller om den ansvarige är sjukskriven och 

en ersättare saknas är ett annat problem som kan öka brandrisken. Att utse en ansvarig som 

inte har rätt utbildning är också ett problem, men allt detta kan förebyggas genom att ha 

planer, checklistor och åtgärdslistor. Det ska finnas en delegationsordning som talar om vem 

som är ansvarig och har fullmakt att utföra ändringar. Fungerar inte brandskyddet på en 

arbetsplats ska den som är brandskyddsansvarig kunna säga: ”Stopp, nu går vi ut”, säger Per 

Rohlén5. 

Detsamma gäller när det kommer till möjligheterna för räddningsinsatser om brand skulle 

uppstå under ombyggnads- och reparationsarbeten. Det är viktigt att ett eventuellt 

brandlarm är vidarekopplat till räddningstjänsten. De planer som finns måste även vara 

reviderade, eftersom vissa delar av byggnaden eller runt om byggnaden ibland spärras av 

under arbetet. Det gäller att alla delar hela tiden är uppdaterade, och problem som kan 

uppstå är att arbetet sköts de första veckorna av arbetet men glöms av eller att tiden inte 

räcker till. Då är det viktigt att en brandskyddsansvarig kan komma och säga till. 

                                                        

5 Rohlén, Per. Brandspeciallist. Möte 2013-04-22 
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Någon statistik över brandorsaker under ombyggnads- och reparationsarbeten i SFV:s 

byggnader finns inte. Orsakerna har endast rapporterats sporadiskt enligt Thomas Lindsjö. 

Försök har gjorts att få folk att rapportera genom att till exempel belöna den personen med 

biobiljetter, men det gav tyvärr inget resultat i slutändan. Anledningen till att det saknas 

statistik kan även bero på att det från försäkringsbolaget finns en självrisk på 2,5 miljoner, 

vilket många skador inte når upp till. Jämförs detta med en självrisk på exempelvis 5000 

kronor, finns det större anledning till att rapportera. Försäkringsbolagen är inte heller alltid 

intresserade av att släppa statistik över detta. 

9.1.4 Lagstiftning 

En förändrad lagstiftning har även påverkat SFV:s rutiner för renovering- och 

ombyggnadsarbeten. Det som har förändrat rutinerna mest är kravet på systematiskt 

brandskyddsarbete (SBA) enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Tack vare detta har 

problemen som finns börjat medvetandegöras genom att ta in brandingenjörer, och 

brandskyddet har kommit högre upp på agendan jämfört med tidigare då brandskydd under 

ombyggnad- och reparationsarbeten inte alls behandlades.  

Från 2003-2004 har SBA kommit upp på agendan, men det är fortfarande ingen självklarhet 

eftersom det är en extra kostnad. Före 1993 behövde staten och landstinget inte heller ha 

byggnadslov. Då kunde istället en brandsyn användas som instrument när byggnaden var 

klar, för att anmärka vad som är fel. Detta gjorde att SFV började ta in räddningstjänsten 

redan i ett tidigt stadie av projekteringen, men på grund av att staten inte behövde ha 

byggnadslov före 1993 betyder det att det i dag finns gamla militärbyggnader och så vidare 

som inte har någon utrymningsväg. 

9.1.5 Utbildning och systematiskt brandskyddsarbete 

För SFV:s egen personal finns det en utbildningsplan när det gäller utbildning för 

brandsläckning och utrymning om olyckan skulle vara framme. Den utbildning som 

personalen får beror även på vilka typer av arbetsuppgifter som personen har på företaget. 

När det kommer till arbetarna på byggarbetsplatserna är det entreprenörens ansvar att deras 

personal har rätt typ av utbildning, däremot visste varken Thomas Lindsjö eller Per Rohlén 

om det ställs några krav från SFV:s håll på entreprenören och att deras personal har rätt 

utbildning. 

Det finns ett delegationsunderlag i SFV:s sätt att arbeta med sina fastighetsförvaltare och 

brandskyddsombud, brandskyddsansvarig och brandskyddssamordnare som tydliggör vad 

som gäller i olika situationer och olika arbetsuppgifter. Det kan vara så att SFV har personal 
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kvar under ett ombyggnads- eller reparationsarbete som sköter brandskyddet. Då gäller det 

att detta har bestämts under upphandlingen, så att brandskyddsombudet har full 

tillgänglighet på arbetsplatsen. Brandskyddsombudet fungerar då som en extra kontrollant, 

men själva arbetsuppgiften är entreprenörens ansvar. Anledningen till att detta måste 

beslutas under upphandlingen är att det alltid krävs ett tillstånd för att vistas på 

arbetsplatsen, och fungera på ett positivt sätt för att lösa vissa problem. Det är även viktigt att 

det finns dokumenterat om vad som gäller och hur rollerna är fördelade. Därför finns även 

gränsdragningslistor för systematiska brandskyddsarbetet för hyresgäster. Liknande 

gränsdragningslistor borde därför även finnas för entreprenader. Dessa gränsdragningslistor 

kan se ut på olika sätt men det viktiga är att de finns, för att visa vem som är ansvarig för vad. 

När det sen kommer till checklistorna på vad som ska kontrolleras i det systematiska 

brandskyddsarbetet och vad som ska kontrolleras en gång i veckan eller varje dag och 

bokföras, brukar detta tyvärr enligt Per Rohlén fungera väl den första veckan, sämre den 

andra veckan och inte skötas alls den tredje veckan. Det viktiga är att det följs upp och 

kontrolleras och även bokförs, så att det finns dokumenterat vem som har gjort vad och när, 

om det händer något. När räddningstjänsten sen kommer och utför en tillsyn kontrollerar de 

om det systematiska brandskyddsarbetet har skötts, och enligt Per Rohlén får alla underkänt 

på denna punkt. 

Brandskydd är fortfarande inte en självklarhet för alla och förvaltare har ofta haft fullt upp 

med andra arbetsuppgifter eller inga pengar avsatta för SBA, men idag är både brandskyddet 

och SBA mer accepterat än tidigare. Enligt Per Rohlén finns det dock fortfarande en viss 

tröghet till systematiskt brandskyddsarbete, vilket Thomas Lindsjö menar kan bero på vad 

personen har för bakgrund eller är ny på sin post. För en nyanställd blir det som att börja om 

på nytt igen, och det är viktigt att komma in i rutinerna när det gäller till exempel 

systematiskt brandskyddsarbete. Avslutningsvis menar Per Rohlén ändå att medvetenheten 

har höjts och inställningen till brandskydd har klart förbättrats. 

9.1.6 Utredning av konsekvenser och effekter av brandskyddsåtgärder för Västerås 

slott 

Enligt Andreas Andersson6 är det slottsarkitekten som föreslår alla förändringar som ska 

utföras, tillsammans med en brandskyddskonsult. Formellt är det sedan Andreas Andersson 

som söker tillstånd för alla ändringar hos Riksantikvarieämbetet, men det är slottsarkitekten 

som tar fram underlaget till det. Därefter finns en intern kontakt med Riksantikvarieämbetet, 

där de kommer på årliga besök för att se vad som ska göras, och för att godkänna olika 

                                                        

6 Andersson, Andreas. Fastighetsförvaltare på SFV. Möte 2013-05-08 
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åtgärder. Då får SFV ”brottas” med deras krav, och de lagkrav som finns för att hitta en bra 

väg att gå. Då Västerås slott är ett byggnadsminne innebär det att det finns en viss väg att gå, 

men det går att göra avsteg vilket SFV kan utnyttja. 

9.1.7 Brandskyddsåtgärder under ombyggnad på Västerås slott 

Västerås slott är ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att det finns en rekommendation 

om att heta arbeten inte får förekomma i lokalerna. Det är en grundförutsättning eftersom att 

det är en så känslig byggnad. Måste heta arbeten trots detta utföras finns det rutiner för det. 

På så sätt vet SFV att det inte förekommer utan deras vetskap, och kan kontrollera att de som 

utför arbetet har rätt utbildning enligt Andreas Andersson. Entreprenören måste därför alltså 

söka tillstånd, ha rätt utbildning och brandvakt ska finnas. Brandskyddet på arbetsplatsen 

ligger även till viss del under arbetsmiljön, och det ansvaret ligger på entreprenören på plats. 

Utöver det finns det på slottet till exempel trådlösa brandvarnare som är kopplade till SOS 

Alarm och det ska vara larmat under byggtid, men de ger mycket fellarm exempelvis på 

grund av byggdamm. De trådlösa rökdetektorerna går därför att skruva ned när ett 

arbetsmoment som kan orsaka mycket damm ska utföras, just för att larmet inte ska utlösas i 

onödan. 

Många dörrar i brandcellsgränser har blivit brandskyddsmålade, och har svällister. Alla 

dörrar till arbetsplatsen ska även vara stängda och de får inte heller vara uppkilade, men 

tyvärr blir det ofta så under arbetsdagen. Enligt Andreas Andersson ska alla dörrar i 

brandcellsgränserna stängas när arbetsdagen är slut, men det är inget som rapporteras in. 

Aktiva brandskyddssystem såsom sprinkler finns däremot inte någonstans i byggnaden. 

När det gäller möjligheten till räddningsinsatser med hjälp av brandsläckare om olyckan 

skulle vara framme under ombyggnationen, var Andreas Andersson osäker på om det fanns 

några tillgängliga brandsläckare på arbetsplatsen. SFV har inte ställt ut några brandsläckare, 

utan det ligger på entreprenören att ha egna brandsläckare utplacerade. Om 

räddningstjänsten skulle behöva rycka ut har de möjlighet till räddningsinsatser enligt 

gällande insatsplan, eftersom de var på plats för någon månad sen för att kontrollera och 

hade ingenting att invända på. Däremot ska insatsplanen och restvärdesplanen för 

brukandeskedet uppdateras, och på sikt även brandskyddsdokumentationen och SBA-

underlaget för brukandeskedet. 

När det gäller utrymningsstrategier och återsamlingsplatser är det något som saknas i 

dagsläget, eftersom slottet har varit stängt tidigare enligt Andreas Andersson. Under 

byggtiden fanns osäkerhet på om entreprenören hade någon intern plan. Enligt Andreas 

Andersson borde den i så fall finnas beskriven i deras arbetsmiljöplan.  
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Under varje byggmöte sker vanligtvis även en kontrollrunda på arbetsplatsen, däremot inte 

uttryckligen för att kontrollera brandskyddet, utan för att få en mer allmän uppfattning om 

hur det ser ut på arbetsplatsen. Men eftersom de inte tillåter heta arbeten har de inte de 

problem som kan uppstå vid till exempel svetsning menar Andreas Andersson. 

9.1.8 Rutiner, utbildningskrav och delegationer mellan förvaltare och entreprenören 

SFV ställer inga andra utbildningskrav än att de som utför heta arbeten ska ha rätt utbildning 

för det. Istället finns det säkert olika kurser att gå hos olika entreprenören och arbetsgivare. 

Uttryckligen kanske det finns i någon AF-del att entreprenörens personal ska ha en viss 

utbildning, men det var Andreas Andersson osäker på. 

Några delegationsdokument mellan förvaltare och exempelvis brandskyddssamordnare är 

inte heller något som har använts under byggtiden. Det är Andreas Andersson som har 

ansvaret för brandskyddet i slottet och det han delegerar handlar mer om arbetsmiljön, det 

vill säga BAS-U/P och där finns det rutiner för hur ansvaret ska fördelas. Själva brandskyddet 

och ansvaret internt tyckte han var lite mer otydligt gällande vems ansvar som är vad, och det 

finns så många uttryck som exempelvis brandskyddskontrollant, och det krävs rätt 

utbildningar för att kunna ta på sig vissa ansvarsområden och han tycker att det har brustit 

lite internt inom detta område. Däremot har detta diskuterats inom SFV, så problemet är 

uppmärksammat och för brukandeskedet finns det redan delegationer att följa. 

Andreas Andersson kände inte heller till om entreprenören tar del av något SBA-underlag 

innan bygget påbörjas. Det finns ofta ett SBA-underlag för det vanliga brukandet av 

byggnaderna, men så fort ett byggnadsarbete startar i en byggnad fungerar inte det 

underlaget längre. 

När det gäller rutiner för renoveringsarbeten och så vidare är det framförallt kraven på 

arbetsmiljön som har påverkat mycket, vilka arbetsmoment som får och inte får göras samt 

arbeten på hög höjd och så vidare. Inom just brand är Andreas Andersson däremot osäker på 

vad som har förändrats. Oavsett område så ökar lagkraven mer och mer och det läggs från 

myndigheter och ut på brukare och entreprenörer och så vidare enligt Andreas Andersson. 
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9.1.9 Statistik för brandrelaterade olyckor på Västerås slott 

Inga tillbud har rapporterats under ombyggnads- eller reparationsarbeten under de år som 

Andreas Andersson har varit anställd (ungefär 6,5 år). Däremot har rökdetektorerna löst ut 

falsklarm vilket lett till att brandkåren har varit på plats. Rökdetektorerna löste ut på grund 

av dammspridning på byggarbetsplatser. Därför har rökdetektorerna börjat plockats ned 

under olika arbetsmoment, och Andreas Andersson förutsätter att de sätts tillbaka efter 

arbetsdagen. 

9.1.10 Information till underentreprenörer på byggarbetsplatsen 

När det gäller information angående kravet på brandskydd på byggarbetsplatsen, som till 

exempel uppställning av dörrar i utrymningsvägar och brandcellsgränser samt krav för heta 

arbeten var det ingenting som underentreprenören (UE)7 fick ta del av. Varken 

entreprenören eller SFV hade lämnat någon information. Enligt UE ingår vanligtvis inte heta 

arbeten i hans arbetsuppgifter, men han kände ändå till vad som gällde angående kapning 

med maskiner inomhus och så vidare. Enligt UE var det möjligtvis därför som han inte blev 

informerad om vilka krav som gällde. Detsamma gällde utrymningsplaner och 

återsamlingsplatser. Enligt UE skulle han själv ta sig ut på gården om brandlarmet startade, 

för att sedan möta upp de andra byggarbetarna.  

Information gällande krav på arbetsmiljön på byggarbetsplatsen var något som UE inte heller 

fick tilldelat, eller information om var han själv kan ta del av arbetsmiljöplanen och 

brandskyddsdokumentationen för ombyggnationen. Istället menade han att alla som jobbar 

på byggarbetsplatsen vanligtvis vet att en arbetsmiljöplan oftast finns tillgänglig i 

byggbodarna, eller som i detta fall innanför entrén.  

9.2 Platsbesök 

På Västerås slott genomfördes under tiden för besiktningen ett ombyggnadsarbete av lokaler 

i markplan som ska nyttjas till café och utställningslokaler, samt till viss del även kunna 

hyras ut för kvällsarrangemang i form av middagar eller liknande. (Jönsson, 2013)  

                                                        

7 Underentreprenör vid ombyggnationen av Västerås slott.  
Möte 2013-05-18 
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9.2.1 Besiktning 

Vid besiktningen användes listan med kontrollpunkter som tagits fram (Bilaga G). Resultatet 

av besöket var att flera brister gällande brandskyddet för 

ombyggnationen upptäcktes. En av de tydligaste bristerna 

var att flera utrymningsvägar var blockerade samt att en 

dörr i en brandcellsgräns var uppställd och saknade 

automatisk stängning. En brist som även observerades var 

att en dörrkarm till en dörr i brandcellsgräns ännu inte var 

monterad, samtidig som beslaget till dörren inte heller 

hade monterats. Dörren i brandcellsgränsen stod 

följaktligen öppen, och brandavskiljning mot angränsande 

verksamheter saknades således. Dörrarna som ledde till 

arbetsplatsen stod även öppna, vilket kan leda till att 

obehöriga personer lätt kan ta sig in i byggnaden. 

När det gäller förmågan till brandbekämpning under 

byggtiden, hade handbrandsläckare placerats ut så att 

avståndet till släckutrustningen inte översteg 25 meter enligt gällande rekommendationer, 

däremot var en släckare blockerad av material och varselmärkningen för släckarna som ska 

vara utförd enligt AFS 2008:13 som bland annat säger att utrustningen lätt ska kunna 

observeras, var ännu inte uppsatta.  

När brandlarmet kontrollerades var det aktivt för byggnaden 

och för den övriga verksamheten, men rökdetektorerna var 

urkopplade i de brandceller där ombyggnationen pågick vilket 

kan bli en brist om de inte kopplas in igen. Anledningen till att 

de kopplades ur var att byggdamm från olika arbetsmoment 

gav upphov till fellarm, och eftersom brandlarmet är anslutet 

till SOS Alarm enligt brandskyddsdokumentationen skulle det 

kunna leda till onödiga utryckningar för räddningstjänsten. 

Istället skulle rökdetektorerna monteras tillbaka vid 

arbetsdagens slut eller så fort arbetet avslutats, så att brand- 

och utrymningslarmet var fullt fungerande i övrigt vilket var 

ett krav i brandskyddsbeskrivningen. 

Avslutningsvis observerades några andra brister. En av dem 

var att det saknades skyltar om rökförbud på arbetsplatsen. 

När det gäller avfallshanteringen så användes ingen container, utan sopsäckar fanns 

uppställda på flera ställen i lokalerna. Då tömning ska ske dagligen på en arbetsplats blev 

Figur 5. Bilden visar blockerad 
utrymningsväg.  
Fotograf: Michael Jangholt 

 

Figur 6. Blockerad 
handbrandsläckare och ingen 
varselmärkning uppsatt. 
Fotograf: Michael Jangholt 
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detta en brist, eftersom sopsäckarna med brännbart material stod kvar längre. Istället fylldes 

ett bilsläp, vilket var placerat på innergården vid entrén, som kördes bort när det var fullt 

istället för att tömma dagligen. Detta skulle kunna leda till att en eventuell brand kan sprida 

sig från släpet till byggnaden. Däremot kan innergården låsas nattetid, vilket minskar risken 

för anlagda bränder på byggarbetsplatsen. Utöver det fanns det på flera ställen i lokalerna 

brännbara byggmaterial som inte användes, men som inte hade placerats på avsedd plats 

såsom utomhus eller på en brandtekniskt avskild plats. 

10 DISKUSSION 

De metoder som har använts under arbetet har valts för att få ett resultat som är anpassat för 

de flesta av dagens bevarandevärda byggnader. Fortfarande är det många byggnader som 

ändå kräver brandskyddsåtgärder som verifieras genom analytisk dimensionering, och detta 

måste alltid undersökas från fall till fall. För att få ett mer tillförlitligt resultat av 

brandskyddsåtgärder som utförs under ombyggnads- och reparationsarbeten i 

bevarandevärda byggnader i praktiken, hade det behövts göras fler platsbesök på andra 

byggnader och jämfört resultaten för att se om det finns några vanligt återkommande brister 

eller åtgärder. Istället har en checklista som kan användas även på andra bevarandevärda 

byggnader där ombyggnads- eller reparationsarbeten pågår tagits fram. Detta för att kunna 

användas vid andra besiktningar, och för att kunna jämföra resultaten av besiktningar på 

olika byggnader. Att göra fler besiktningar ansågs däremot inte relevant inom ramen för 

arbetet, då inget annat hittades som för tillfället genomförde ombyggnads- eller 

reparationsarbeten. Det har inte varit enkelt att skilja på om kulturbyggnader kan klassas 

som enkla eller komplexa byggnader. Utifrån litteraturstudien kunde slutsatsen dras att det 

oftast handlar om komplexa byggnader, som vanligtvis måste verifieras med analytisk 

dimensionering. Under en intervju som genomförts framkom det istället att dessa byggnader 

vanligtvis är enkla, och att åtgärder som utförs genom förenklad dimensionering oftast går 

att uppnå. 

Under intervjun med Thomas Lindsjö och Per Rohlén framgick det att för SFV:s del är det en 

målsättning att eftersträva förenklad dimensionering, då det vanligtvis kräver mindre 

ingrepp på en kulturbyggnad. I realiteten kan det däremot vara svårare att uppnå, och utstick 

görs ofta. Problemet är även att brandskyddet måste anpassas till de kulturhistoriska 

byggnaderna, och speciallösningar används som då måste verifieras med en analytisk 

dimensionering.  
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Att använda en brandskyddsorganisation för organisatoriska lösningar på praktiska problem, 

är något som kräver att brandskyddsorganisationen fungerar fullt ut under hela 

byggprojektet eller brukandeskedet. Därför blir det viktigt att ha tydliga rutiner för vem som 

ska sköta vad, och vem som ska ta över en uppgift om den personen är sjuk eller ledig. Denna 

typ av rutiner är inte något som vi har sett att det finns tillgängligt, men det kanske beskrivs 

tydligt i exempelvis brandskyddsdokumentationerna för de objekt som är berörda av denna 

typ av brandskyddsåtgärder.  

För de särskilda rutinerna för brandskydd i bevarandevärda byggnader under ombyggnads- 

och reparationsarbeten framgick det att det handlar om ”före, under och efter”. Det vill säga 

att det är en noggrann planering som krävs vid alla dessa steg. Ett brandskydd som 

projekteras och utförs i ett tidigt skede kostar mindre pengar för den som står för kostnaden 

än om ett brandskydd genomförs i ett senare skede. Anledningen är att ett brandskydd som 

installeras eller konstrueras senare kan leda till en massa omkostnader i form av 

rivningsarbete, nya material och att det oftast tar längre tid. Det kan även leda till att olyckan 

redan kan ha varit framme innan ett fungerande brandskydd funnits på plats, just för att det 

blev för sent insatt. En ombyggnad eller reparation börjar redan när hyresgästen flyttar ut, 

där de kanske ställer upp alla branddörrar för att kunna flytta ut allt material inför arbetet. 

Att ställa upp branddörrar och dörrar i brandcellsgränser är en tydlig brist i brandskyddet, 

vilket innebär att det borde finnas tydliga rutiner till ägaren och eventuella hyresgäster som 

de kan använda sig av redan under utflyttningen.   

Vid utförandet av SBA brukar det fungera väl i början av ett byggprojekt under de första två 

veckorna, men med tiden slarvas och glöms det bort. Här finns det förbättringar att göra och 

nya riktlinjer att ta fram, till exempel att hantverksarbeten inte får utföras innan en brandsyn 

har utförts. En annan lösning skulle kunna vara att byggherren ställer krav på att protokoll 

och checklistor från SBA redovisas veckovis, eller efter avslutat arbete. Har det inte utförts 

korrekt enligt brandskyddsdokumentationen kan betalningar till entreprenören hållas inne, 

eller avdrag på betalningssumman göras. Det intressanta med att ha genomfört en praktisk 

studie, med underlaget från litteraturstudien och intervjuerna, är att vi har kunna se om det 

fungerar i praktiken. De brandskyddsåtgärder som hade tagits fram under projekteringen 

(Jönsson, 2013) för ombyggnationen av Västerås slott, och som verifierades genom förenklad 

dimensionering bedömdes vara tillräckliga för att brandsäkerheten skulle vara 

tillfredställande. De brister gällande brandskyddet som identifierades vid besiktningen, 

berodde istället på att brandskyddsåtgärderna inte följdes helt ut. Vi anser att de brister som 

fanns berodde på slarv och organisatoriska faktorer. Till exempel hade brandsläckare 

placerats ut med korrekta avstånd enligt brandskyddsdokumentationen, men 

släckutrustningens varselmärkning var inte uppsatta enligt kraven. En av de tydligaste 
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bristerna var dessutom att flera utrymningsvägar var blockerade, samtidigt som dörrar i 

utrymningsvägar och brandcellsgränser stod öppna och utan möjlighet till automatisk 

stängning vid brandlarm. Om material och utrustning som blockerade utrymningsvägarna 

istället hade placerats på ytor där de inte motverkade brandskyddsåtgärderna skulle detta 

problem inte ha uppstått. Anledningen är att det troligtvis är oftast oklart vem som ser över 

vad, och att information till entreprenörer inte är helt tydlig om vad som gäller. 

De lagar och regler som påverkar brandskyddet i bevarandevärda byggnader under 

ombyggnads- och reparationsarbeten så är det intressant hur de olika lagarna och reglerna 

ibland talar emot varandra. Exempelvis anger AML såväl som BBR 19 att åtgärder ska utföras 

för att skydda mot brand, medan PBL och KML säger att kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader inte får förvanskas och ingrepp ska undvikas. Ska ingrepp som inte följer 

exempelvis byggnadens skyddsföreskrifter göras krävs alltid tillstånd. Det blir därför inte helt 

självklart hur brandskyddsåtgärder i bevarandevärda byggnader under ombyggnads- och 

reparationsarbeten ska dimensioneras och utföras.  

Under arbetet framgick klart och tydligt att brandfarliga heta arbeten i SFV:s byggnader 

under ombyggnads- och reparationsarbeten inte får göras, men om det verkligen måste göras 

ska speciella rutiner för det följas. Dessa speciella rutiner visade sig vara samma regler som 

gäller vid brandfarliga heta arbeten enligt SVBF:s krav, vilket innebär att SFV inte har egna 

speciella rutiner som är hårdare än kraven från SVBF. Detta är något som SFV kanske borde 

se över, eftersom hårdare krav inte behöver bli till en nackdel i de kulturhistoriskt värdefulla 

byggnaderna.  

Av det som framgår av statistiken som tagits fram, pekar resultaten på att det är relativt få 

olyckor som uppstått av brand på en arbetsplats. Det är svårt att jämföra statistiken mellan 

MSB och AV, då MSB:s siffror visar på materiella skador, men inte exakt vad det orsakats av, 

det vill säga om det utförts under hantverksmässiga omständigheter eller om det pågick 

under förvaltningsskedet. Den statistik som tagits utifrån underlaget från AV visar endast när 

personskador uppstått men anger egentligen inget om materiella skador, i vilken omfattning 

olyckan haft och vad det var för typ av byggnad. Analysen av de underlag som tagits fram är 

att det är svårt att avgöra om det är ett problem med bränder i kulturbyggnader under 

ombyggnads- eller reparationsarbeten, och klart är därför att det krävs förbättringar när 

inrapportering av olyckor sker. Vad som är tydligt är att det finns arbetsmoment som ökar 

riskerna och konsekvenserna av en brand i kulturhistoriska byggnader, exempelvis som 

brandfarliga heta arbeten. Ändå är det sällan som det får utföras, och när det väl är så sker 

det efter strikta regler och övervakning vilket är bra.  
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11 SLUTSATS 

Slutsatsen utifrån litteraturstudien av gällande lagstiftning som styr utformningen av 

brandskyddet under ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader, är 

att det finns fler olika lagar som påverkar. Ett ombyggnads- eller reparationsarbete styrs 

bland annat av arbetsmiljölagen, då brandskyddet till en viss del blir en arbetsmiljöfråga. 

Brandfarliga heta arbeten som medför stor risk för brand och som utförs på arbetsplatserna 

påverkas också av arbetsmiljölagen, samt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Förutom att se 

till så att alla människor får ett likvärdigt skydd mot olyckor, är det även i LSO som kravet på 

ett systematiskt brandskyddsarbete regleras. Syftet med lagen om brandfarliga explosiva 

varor (LBE) är att förhindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö 

eller egendom genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. I 

LBE ställs även krav på att en eller flera föreståndare utses, som har nödvändiga kunskaper 

för de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara.  

Det är i kulturminneslagen som kraven på att den svenska kulturmiljön ska skyddas och 

vårdas. Slutsatsen är att det ligger på länsstyrelserna och riksantikvarieämbetet att ta fram 

skyddsbestämmelser för de bevarandevärda byggnaderna, som anger vad som får göras för 

att vårda och underhålla byggnaderna så att de kulturhistoriska värdena bevaras eller inte 

minskas. I plan- och bygglagen styrs sedan utformningen av byggnaderna och hur ändringar 

på byggnader får ske, samt kraven på en byggnads tekniska egenskaper vid brand. Även plan- 

och bygglagen ställer krav att byggnaderna ska vårdas och underhållas, och att det 

underhållet ska anpassas efter byggnadens värde, så att bland annat de kulturhistoriska 

värdena kan bevaras. För bevarandevärda byggnader innebär det bland annat att de inte får 

förvanskas om de anses vara särskilt värdefulla från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt.   

Utifrån den samlade information som framgick i litteraturstudien och under intervjuerna i 

kombination med platsbesöket på Västerås slott, framgick det att de brandrisker som uppstår 

under ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader oftast är många fler 

än i vanliga byggnader eller byggarbetsplatser. Det beror på att många äldre byggnader till 

stor del består av brännbara ytskikt som till exempel trä, eller har otillräckligt skyddade 

konstruktioner. Om en brand uppstår kan även de kulturhistoriska konsekvenserna ofta bli 

mycket stora, då det inte går att återskapa det som blir förstört. 

I bevarandevärda byggnader måste därför ofta dessa risker ses över i samband med 

ombyggnads- och reparationsarbeten:  
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 Ökad mängd brännbart material i byggnaden, i kombination med oordning och 

arbetsmoment som ökar brandrisken. 

 Byggnadens ordinarie brandskyddsåtgärder kan vara borttagna eller otillräckliga, som 

exempelvis sektioneringar, brandcellsgränser och brandlarm. 

 Blockerade eller otillräckliga utrymningsvägar med långa korridorer, smala trappor 

och dörrar som öppnas i fel riktning eller är uppställda på kil under arbetet.  

 Heta arbeten, som är en av de vanligaste orsakerna bakom bränder på 

byggarbetsplatser. 

 Användning av klassiska brandstiftare som linolja, som är en vanlig orsak till 

självantändning. 

 Brännbara och otillräckligt skyddade konstruktioner, eller brännbara ytskikt som till 

exempel trä. 

 Bristande kontroller och otydlig ansvarsfördelning. 

 Anlagd brand. 

 

Från resultaten av besiktningen under platsbesöket går det att dra slutsatsen att även om 

förslag till brandskyddsåtgärder är framtagna under projekteringen av ett ombyggnads- eller 

reparationsprojekt, är det viktigt att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) fullföljs under 

hela projektet. Detta behövs för att säkerställa att alla åtgärder utförs och att eventuella risker 

upptäcks och åtgärdas. Dessutom är slutsatsen att det krävs tydliga roller gällande SBA, och 

att den person som är ansvarig även har rätt utbildning och fullmakt att avbryta ett arbete om 

riskerna blir för stora. För att lösa denna problematik bör till exempel BAS-U väljas ut att 

utföra SBA utifrån tydligt formulerade krav från byggherren. Ansvaret ligger därför även till 

stor del på byggherren att ställa upp tydliga krav, men även att löpande följa upp hur 

entreprenören sköter SBA utifrån de bestämmelser som har gjorts.  

Utifrån litteraturstudien och intervjuerna kan det konstateras att det finns flera 

brandskyddsåtgärder, som kan användas under ombyggnads- och reparationsarbeten i 

bevarandevärda byggnader för att minska riskerna och konsekvenserna av en brand. 

Bevarandevärda byggnader är vanligtvis enkla byggnader, och att installera sprinklers, 

rökluckor och fläktar kräver stora ingrepp. För bevarandevärda byggnader finns alltid en 

antikvarisk syn och en brandskyddssyn, och slutsatsen blir därför att förenklad 

dimensionering är en målsättning för brandskyddet och att stora ingrepp ska undvikas. 

Innan brandskyddsåtgärder väljs måste därför alltid byggnaden ses över, för att kunna 

anpassa brandskyddet efter byggnadens förutsättningar, så att ingrepp så långt som möjligt 

undviks eller att ingreppen görs reversibla. Det innebär till exempel att gamla dörrar ställs 

upp, och nya dörrpartier sätts in som motsvarar kraven och kan verifieras genom en 
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förenklad dimensionering. En annan reversibel lösning är att förrådsställa de gamla dörrarna 

i samma miljö som om de vore på plats. 

Några exempel på brandskyddsåtgärder som används i bevarandevärda byggnader är: 

Under byggtid 

 Trådlösa rökdetektorer och brandlarm. 

 Handbrandsläckare inom 25 meters gångavstånd, med korrekt varselmärkning. 

 Organisatoriska åtgärder såsom att ställa fram en utrymningstrappa medan arbetet 

pågår, eller att bryta strömmen när arbetet är avslutat för dagen. 

 Vägledande markeringar. 

 Korrekt placering av containers och byggbodar. 

 Brandfarliga heta arbeten får endast utföras utomhus och enligt gällande krav. 

 Systematiskt brandskyddsarbete. 

 Se till så att dörrar i utrymningsvägar och brandcellsgränser inte är blockerade, eller 

uppställda på kil eller liknande. 

 

Under brukandeskedet 

 Trådlösa rökdetektorer och brandlarm. 

 Handbrandsläckare inom 25 meters gångavstånd, med korrekt varselmärkning. 

 Vägledande markeringar 

 Systematiskt brandskyddsarbete. 

 Se till så att dörrar i utrymningsvägar och brandcellsgränser inte är blockerade. 

 Se till så att dörrar i brandcellsgränser inte är uppställda med kil eller liknande.  

 

När konsekvenserna av brandskyddsåtgärder som kräver ingrepp på byggnaden ska utredas, 

är det viktigt att jämföra de eventuella konsekvenserna av en brand jämfört med att inte göra 

någonting. Det blir ett samspel mellan riskerna under byggtiden, verksamheten i byggnaden 

och vad den ska användas för samt vad Riksantikvarieämbetet och nuvarande lagar och 

regler bestämmer. Slutsatsen blir därför att det är viktigt att så tidigt som möjligt börja 

planera för brandskyddet under ombyggnads- och reparationsfasen, för att kunna identifiera 

alla brandrisker, för att kunna sälja in lösningar och förslag till alla som är med och fattar 

beslut om vad som får göras och för att kunna se över vad konsekvenserna av en brand blir. 

Det betyder att ett nära samarbete mellan brandskyddskonsulter och antikvarier måste 

påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt, för att hitta de mest optimala lösningarna. Om 

förslagen till brandskyddsåtgärder tas upp så tidigt som möjligt är det lättare att påverka vad 
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som kan och får göras, och som samtidigt fungerar bra både ur en antikvarisk- och 

brandskyddssynpunkt.  

Avslutningsvis, visar den statistik som tillhandahållits av MSB, att bränder som orsakats 

under ombyggnads- och reparationsarbeten, bedöms till störst del har berott på tekniska fel 

(17,7%) och anlagd brand (14,4%) utöver okända anledningar (17,2%). Slutsatsen utifrån 

statistiken från Arbetsmiljöverket, är även att arbetsplatsolyckor orsakade av brand endast 

står för en liten del av alla arbetsplatsolyckor som rapporterats in (63 olyckor av 15357) 

mellan 2008-2012. Anledningen till detta kan bero på att alla bränder inte rapporteras in på 

grund av att skadorna är så små att de inte täcks av självrisken, eller att rutinerna för att 

rapportera in brandrelaterade olyckor saknas samt att inrapporteringen sker till olika 

myndigheter. För att få en tydlig bild över hur ofta bränder uppstår under ombyggnads- och 

reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader, och för att lättare kunna åtgärda problemen 

behövs därför tydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska ske samt att rapportering ska ske 

även vid mindre olyckor och skador.  
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12 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det som har försvårat arbetet mest i denna rapport, är den bristande och otydliga statistik för 

bränder i kulturhistoriska byggnader. När det gäller statistik för ombyggnads- eller 

reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader saknas det helt och hållet. Därför anses att 

åtgärderna för att kunna rapportera in olyckor och skaderapporter måste förenklas, då olika 

myndigheter tar emot statistik över olyckor som inträffat. Därför föreslås det att förslag tas 

fram för att enklare kunna rapportera in, och att det tydligare ska kunna urskiljas om vad 

som är kulturbyggnader och vad som har inträffat. På så sätt skulle det vara enklare att få en 

mer övergripande insyn på vad som har inträffat och var, och för att kunna åtgärda de 

problemområden som den mesta av statistiken visar på. 

Ett annat förslag på fortsatt arbete är genomföra fler platsbesök på andra kulturbyggnader 

för att se hur brandskyddet fungerar i praktiken. På så sätt går det att undersöka resultaten 

ur ett kvantitativt perspektiv och jämföra resultaten med varandra, och få en tydlig bild över 

vilka problemområden som finns. 

Vidare skulle SFV kunna ta fram rutiner till ägare och hyresgäster för hur brandskyddet ska 

hanteras under utflyttning ur en bevarandevärd byggnad, inför ett ombyggnads- eller 

reparationsarbete samt att ta fram tydligare riktlinjer för ansvarsfördelningen vid 

ombyggnads- eller reparationsobjekt, och riktlinjer för att se till så att ansvaret fullföljs under 

projektet. 
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BILAGA C 

Intervjuunderlag – SFV 2013-04-22 

 De brandskyddsåtgärder som görs i en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska långt som 

möjligt ske på byggnadens villkor. Hur utreder ni effekterna och konsekvenserna av 

brandskyddsåtgärder som kräver ingrepp på byggnaden? Och hur väger ni de mot alternativa 

lösningar? 

 Vilka begränsningar finns det med att utforma brandskyddet enbart med förenklad 

dimensionering? 

 Har ni några särskilda åtgärder för brandskydd för era fastigheter under ombyggnads- och 

reparationsarbeten? 

 Vilka aktiviteter under ombyggnad, renovering och andra restaureringar leder oftast till ökad 

risk för brand? 

 Hur ser möjligheterna till räddningsinsatser ut om brand skulle uppstå under restaurering och 

ombyggnad?  

 Ser ni någon mer problematik under ombyggnad som ökar brandriskerna? 

 Finns det någon statistik över de senaste brandorsakerna för FSVs fastigheter? Hur stor andel 

har skett av hantverkare, slarv, heta arbeten, tekniska fel och andra faktorer som berör 

ombyggnad? 

 Hur har SFVs rutiner för renovering- och ombyggnadsarbeten förändrats, har det skett 

förändringar på utförande av ombyggnad genom åren med ändrad lagstiftning som lagen om 

kulturminnen, miljöbalken, plan och bygglagen, boverkets byggnadsregler? 

 Vilka regler och rutiner finns för ett särskilt iakttagande av försiktighet vid 

renoveringsarbeten? 

 Hur utbildas egen personal i brandsläckning och utrymning om olyckan skulle vara framme? 

Handlingsplan vid nödläge? Undersöker ni om entreprenörer har tillräcklig utbildning? 

 Finns det generella brandskyddsstrategier som gäller för FSVs fastigheter? 
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BILAGA D 

Intervjuunderlag – SFV 2013-05-08 

1. De brandskyddsåtgärder som görs i en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska långt 

som möjligt ske på byggnadens villkor. Hur utreder ni effekterna och konsekvenserna 

av brandskyddsåtgärder som kräver ingrepp på byggnaden? Och hur väger ni de mot 

alternativa lösningar?  

2. Finns det några särskilda åtgärder för brandskydd för Västerås slott under 

ombyggnad, hur motverkas brandspridning?  

3. Ställs det några krav på utbildning för entreprenörens personal i brandsläckning och 

utrymning om olyckan skulle vara framme? Används delegationerna mellan 

fastighetsförvaltaren till brandskyddssamordnare och så vidare, som finns i SFV:s 

rekommendation om SBA? Handlingsplan vid nödläge? Informeras 

underentreprenörer om brandrisker? 

4. Hur ser möjligheterna till räddningsinsatser ut om brand skulle uppstå under 

restaurering och ombyggnad?  

5. Finns det möjlighet för egna släck- och räddningsinsatser, exempelvis 

handbrandsläckare?  

 

6. Finns det någon utrymningsstrategi och återsamlingsplats?  

7. Finns någon statistik över de senaste brandorsakerna på Västerås slott? Hur ser andel 

har skett av hantverkare, slarv, heta arbeten, tekniska fel och andra faktorer som 

berör ombyggnad?  

8. Hur har rutinerna för renoveringsarbeten förändrats, har det skett förändringar på 

utförande av ombyggnad genom åren med ändrad lagstiftning som lagen om 

kulturminnen, miljöbalken, plan och bygglagen?  

9. Tar entreprenörer del av SBA underlag innan åtgärder utförs?  

10. Hur ofta sker brandskyddskontroller under byggtiden? 
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BILAGA E 

Intervjuunderlag – UE 2013-05-18 

1. Blir du som UE informerad av SFV eller entreprenören för bygget om vilka krav för 

heta arbeten som gäller på byggarbetsplatsen? 

2. Blir du som UE informerad av SFV eller entreprenören för bygget om vilka krav för 

arbetsmiljön som gäller på byggarbetsplatsen, och blir du informerad om var du kan 

ta del av arbetsmiljöplanen eller brandskyddsdokumentationen för 

byggarbetsplatsen? 

3. Blir du som underentreprenör informerad av SFV eller entreprenören för bygget om 

vilka krav för brandskyddet som gäller på byggarbetsplatsen, exempelvis uppställning 

av dörrar i utrymningsvägar och brandcellsgränser? 

4. Ställer entreprenören eller SFV några krav på någon form av utbildning gällande 

brandskydd på dig som UE? 

5. Får du som UE ta del av någon form av utrymningsplan eller utrymningsstrategi och 

återsamlingsplatser?  



 

 

BILAGA F 

Tänk på att – Åtgärder 

Denna lista kan användas som en påminnelse för speciella brandrisker och åtgärdsförslag för 

brand under ombyggnads- och reparationsarbeten i bevarandevärda byggnader. 

 

Brandrisker Åtgärdsförslag 
Oordning Se till att hålla allmän ordning och reda 

på arbetsplatsen. Detta kan avsevärt 
minska risken för att en brand uppstår.  

Brandfarliga heta arbeten Se till så att brandfarliga heta arbeten 
utförs utanför byggnaden och endast av 
certifierad personal. 

Risk för självantändning/Linolja Lämna aldrig trasor innehållande linolja 
eller andra vegetabiliska oljor i brännbar 
miljö. Efter avslutat arbete bör trasorna 
brännas eller förvaras i kärl med vatten 
och lock. Penslar eller påstrykare kan 
rengöras med såpa. Var alltid försiktig 
vid användandet av oljebaserade 
produkter. 

Elledningar/Elektrisk utrustning Kontrollera så att sladdar till elektrisk 
utrustning som ska användas under 
byggtiden inte är skadade. Elektriska 
installationer i byggnaden kan vara av 
varierande kvalitet, och under byggtiden 
kan dessa utsättas för högre belastning 
än ursprunglig dimensionering. För att 
minska risken för brand kan 
jordfelsbrytare installeras, se till så att 
belastningen på faserna är jämn och att 
det inte finns några glappkontakter i 
proppskåpet. 

Ventilation (Spridningsrisk) Ventilation som har installerats utan 
tillräckligt skydd mot brännbart material 
riskerar att sprida bränder i byggnaden. 
Kontrollera tätning mot bjälklag och om 
dokumentation finns på att godkänd 
brandtätning har utförts.  

Ytskikt av trä Fasader, väggar och andra ytskikt av trä 
utgör en spridningsrisk för bränder. För 
att minska risken bör sopkärl, containrar 
och annat löst brännbart material inte 
förvaras i närheten av fasaden, väggar 
och andra brännbara ytskikt. 

Bjälklag/Brännbara 
konstruktioner 

Isoleringen i äldre typer av bjälklag kan 
bestå av torv, sågspån, vass osv. Bedöm 
vilken klass och typ av bjälklag som finns 
i byggnaden och se över möjligheten att 
brandtekniskt avskilja bjälklagen och 
brännbara konstruktioner under 
byggtiden. 



 

 

Otillräckliga/Obefintlig sektioner 
eller brandcellsgränser 

Vinds- och loftutrymmen sträcker sig 
vanligtvis över hela byggnaden utan 
någon form av sektionering, samt 
används ofta som förråd vilket kan 
medföra hög brandbelastning. Dela upp 
utrymmet i mindre delar, som är 
brandtekniskt avskilda från varandra 
med exempelvis gipsskivor på reglar.  

 



 

 

BILAGA G 

SBA/Skyddsrond – Under byggtid 

Kontrollera punkterna i denna checklista och jämför med utrymningsplanen och 

utrymningsvägar. Brister som upptäcks ska omedelbart anmälas till 

arbetsledare/brandskyddsansvarig. 

Kontrollen utförd av:________________________________________ 

Datum:______________________ Kl:_________________________ 

Kontrolleras Brist Kommentar Åtgärdat 

Utrymning    

a) Dörrar är öppningsbara inifrån    

b) Utrymningsvägar ej är blockerade    

c) Utrymningsgångar utanför byggnad 
är ”nätade” och säkrade 

   

d) Utvändiga utrymningsgångar är 
snöröjda/sandade 

   

e) Utrymning från angränsande 
verksamhet 
inte påverkas av byggverksamheten 

   

f) Gångavstånd inte överstiger 45 m    

Vägledande markeringar    

a) Vägledande markeringar syns 
och fungerar 

   

Brandceller    

a) Intakta E 30-väggar mellan 
byggarbetsplatsen och annat utrymme 

   

b) Dörrar i brandcellsgränser ej är  
uppställda på kil eller liknande 

   

c) Dörrar till arbetsplatsen är stängda    

Släckutrustning    

a) Släckare är på plats, skyltade, 
trycksatta, plomberade, ej blockerade 

   

b) Släckare nås inom 25 m    

Brandrisker    

a) Brandfarlig vara placerad på  
avsedd plats 

   

b) Mängden brandfarlig vara/material inte 
överstiger tillåten mängd inom brandceller 

   

c) Fönster mot ej täckt, öppen 
container är igensatt i E 30 

   

d) Elledningar kontrollerade    

e) Risk för självantändning/ 
Linolja 

   

f) Brandfarliga heta arbeten utförs 
utanför byggnaden 

   

g) Avstånd till byggbodar och containrar är 
tillräckliga 

   



 

 

Brandskyddsystem    

a) Brandlarm är aktiverat    

b) Borttagna rökdetektorer sätts tillbaka 
efter avslutat arbete 

   

Organisation    

a) Avstämning med räddningstjänsten    

b) Brandskyddsansvarig ska vara utsedd 
och ska alltid finnas på plats när arbete 
pågår 

   

Tillgänglighet Rtj    

a) Körvägar ej blockerade    

b) Brandposter ej blockerade    

c) Insatsplanen    
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