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ABSTRACT 

It is very important to protect buildings against fire. Especially older wooden buildings and 

areas with a historically important heritage, i.e. areas that cannot be restored to their original 

condition upon loss. In Eskilstuna one such area is located - Rademachersmedjorna. On 

behalf of Eskilstuna Kommunfastigheter AB a documentation of Rademachersmedjorna’s 

constructional fire protection has been conducted in this report in order to have the area's 

fire protection level documented. The purpose of this study has been, via systematic field 

studies, to provide an overview of Rademachersmedjorna and document the area’s current 

fire protection level. Based on this information, a visualization of the area's constructional 

fire protection and risk zones has been developed to give a simple overview for users, 

managers and owners. The inventory can be used by Eskilstuna Kommunfastigheter AB for a 

quick and easy visualization of Rademachersmedjorna’s fire protection level and risk zones. 

Furthermore, this information could be used as a basis for planning future safety prevention 

efforts. The documentation over the area is based on the assessment method Bedömning av 

brandskydd i kulturbebyggelse (hereafter referred to as BSV-k) and the parts this method 

includes. There are a total of 16 buildings at the Rademacher area and only one building 

achieved an acceptable fire protection level according to BSV-k. There are several zones in 

the area that pose a higher risk for the occurrence of fire and fire spread. These higher 

vulnerable fire hazard zones are spread out over Rademachersmedjorna which means that 

the whole area quickly can get involved in case of fire. In this context it is important to avoid 

fire what so ever may arise. Removing combustible material in escape routes, in attics and 

combustible materials nearby the buildings are some fire prevention measures which can be 

applied. It is also important to note objects such as bins and wooden planks that exist 

between the buildings being potential fire carriers. In cases where the buildings distance to a 

nearby located building is very short, the potential fire carriers pose little threat as the fire 

can spread directly from building to building. To achieve an acceptable level of fire protection 

for Rademachersmedjorna - according to this study's assessment method - is sufficient in 

many cases to apply fire prevention. 

 

Keywords: fire protection; fire safety; cultural history buildings; fire protection measures; 

BSV-k; fire spread.  

 

 





SAMMANFATTNING  

Sedan forskning inom ämnet brandskydd för byggnader inleddes på 1900-talets andra hälft 

har intresset för att bygga allt högre och mer komplexa byggnader ökat. I och med detta har 

högre krav på brandskydd samt lagar och regler som beskriver de olika krav som ställs 

utvecklats.  

 

Äldre kulturhistoriskt viktiga bebyggelser i Sverige har svårt att uppfylla dessa krav. 

Samtidigt som det ställs höga krav på såväl organisatoriskt som byggnadstekniskt 

brandskydd spelar byggnadernas kulturhistoriska värde en avgörande roll i hur brandskyddet 

tillåts implementeras och i vilken omfattning. Det blir därför en avvägning mellan vad som är 

möjligt att göra ur brandskyddssynpunkt och ur en kulturhistorisk aspekt. I både Sverige och 

Norge har man vid brandskyddsinventeringar kommit fram till ett flertal 

brandskyddslösningar som varit möjliga att tillämpa.  

 

Ett exempel på dessa kulturhistoriska trähusbebyggelser är Rademachersmedjorna i 

Eskilstuna. På mitten av 1600-talet beordrade den dåvarande konungen Karl X Gustaf att ett 

flertal stensmedjor skulle uppföras i Eskilstuna. I samband med konungens död 1660 föll 

planerna och endast ett 20-tal smedjebyggnader uppfördes och då istället i trä. Endast sex av 

dessa smedjebyggnader finns bevarade och utgör de Rademachersmedjor som området är 

känt för idag. 

 

Syftet med denna studie är att genom systematiska fältstudier skapa en översikt över och 

dokumentera Rademachersmedjornas nuvarande brandskydd. Utifrån detta material 

visualiseras områdets byggnadstekniska brandskydd samt riskzoner på ett översiktligt sätt 

för brukare, förvaltare och ägare. Vidare fokuseras arbetet på brandspridningsaspekten samt 

respektive byggnads nuvarande brandskydd. Detta innebär att den kulturmässiga aspekten 

endast kommer att beröras översiktligt.  

 

Denna studie baseras på bedömningsmodellen Bedömning av brandskydd i 

kulturbebyggelse (härefter kallat BSV-k) och de delar denna omfattar. Detta innebär att det 

befintliga brandskydd som inte omfattas av bedömningsmetoden inte kommer att bedömas, 

däremot kommer detta brandskydd översiktligt beröras i samband med 

byggnadsbeskrivningarna. 

 

Av Rademacherområdets totalt 16 byggnader uppnår endast en byggnad brandskyddsnivån 

acceptabelt brandskydd. Detta medför att områdets totala brandskydd är bristfälligt sett ur 

dagens brandskyddsperspektiv. På Rademacherområdet har uppmärksammats ett flertal 

zoner som utgör en högre risk för uppkomst av brand. Dessa högre utsatta riskzoner är 

spridda över hela Rademacherområdet vilket innebär att en uppkommen brand i områdets 

ena del kan komma att spridas vidare till andra delar av området. I och med detta kan stora 

delar av området snabbt bli involverat. I dessa sammanhang är det viktigt att försöka undvika 

att brand över huvud taget kan uppstå. Sådana åtgärder är oftast av enklare karaktär och i 

många fall de mest ekonomiskt fördelaktiga. Att ta bort brännbart material i anslutning till 

byggnaden, ta bort löst brännbart material på vindsutrymmen och i utrymningsvägar är 

några brandförebyggande åtgärder som kan tillämpas på Rademacherområdet. Sådana 



brandförebyggande åtgärder utgör delvis ett skydd mot brandspridning. I de fall där 

byggnadernas avstånd till angränsande byggnader är mycket kort utgör potentiella 

brandbärare, såsom papperskorgar och träplank, ett större hot till vidare brandspridning då 

branden har ett kortare avstånd till brandbäraren jämfört med den närliggande byggnaden. 

Det redan korta skyddsavståndet mellan två byggnader blir ännu mindre när en potentiell 

brandbärare är placerad mellan byggnaderna. Detta innebär att branden kan spridas 

snabbare till närliggande byggnader och omfatta ett större område.  

 

För att nå en acceptabel brandskyddsnivå enligt BSV-k för Rademacherområdet i Eskilstuna 

räcker det i många fall att tillämpa brandförebyggande åtgärder, såsom att ta bort brännbart 

material i vindsutrymmen och flytta undan papperskorgar från fasaderna.  

 

Nyckelord: Brandskydd; kulturhistorisk bebyggelse; BSV-k; brandspridning; 

brandförebyggande åtgärder; brandsäkerhet.  
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BEGREPPSFÖRKLARING 

Brandbelastning Total potentiell utvecklad värmeenergi under ett fullständigt 

brandförlopp (Boverket 2008). 

 

Brandförlopp Hur brandens utveckling från initiering till avsvalningsfas sker 

i samband med brand. 

 

Brandgas Pyrolysgas som bildas när materialet bryts ner (pyrolyserar) 

genom den värme som branden alstrar. 

 

Brandgaslager Brandgaser som ansamlas vid takutrymmet på grund av 

termisk stigkraft.  

 

Flamspridning Flammor som sprids över ett brännbart materials yta. 

 

Kritisk temperatur Temperaturnivå då antändning av exempelvis fast material 

kan ske. 

 

Pilotlåga En mindre brinnande låga. Kan utgöra antändningsfaktor i 

kontakt med exempelvis brännbart material och/eller gas.  

 

Pyrolys  När ett fast material värms upp och börjar avge brännbara 

gaser.  

 

Ridåsprinkler Vid utvecklad brand kan effekterna från brand och/eller varm 

brandgas på ett objekt mildras genom att placera ett 

vattensprinklersystem - som skapar en skyddande vattenridå - 

mellan branden och skyddsobjektet. (Boverket & 

Räddningsverket 2006). 

 

Självantändning När ett material börjar brinna utan att ha utsatts för en extern 

tändkälla.  

 

Springbredd Glipa/springa i exempelvis dörrens överkant.  

 

Termisk nedbrytning  När ett material bryts ned genom att utsättas för värme.  

 

Termisk stigkraft Varma luftmassor som stiger uppåt på grund av dess lägre 

densitet i förhållande till omgivande luft (Bengtsson 2001). 

 

Värmeupptagnings-  Materialets förmåga att absorbera värme. 

förmåga 

 



1 

 

1 INLEDNING 

Krav på brandskydd har funnits definierat sedan Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet 

(Andersson 2012). Byggnaders brandskydd har genom århundraden utvecklats i takt med 

den ökade kunskapen och förståelsen för hur brand uppför sig. Stadsbränder har utgjort en 

viktig del av denna ökade kunskap samt förståelse kring byggnaders brandskydd. Däremot 

har det under tidigare århundraden varken genomförts forskning eller studier inom ämnet. 

Det är först i början av 1800-talet som analyser genomfördes om hur byggnader uppför sig 

vid bränder (Jansson & Strömgren 2014), men det är först under 1900-talets andra hälft som 

forskning inom området har bedrivits (Räddningsverket 2007). Dessförinnan har i många 

fall fokus kring brandskyddet legat på individens skyldighet till skäligt brandskydd och i 

mindre omfattning på byggnadens brandtekniska utformning. Det har också varit oklart om 

hur man kan ha utformat det byggnadstekniska brandskyddet då det inte har funnits någon 

redogörelse av detta. Byggnaders brandskydd har tidigare grundats på erfarenhet från bland 

annat stadsbränder, exempelvis från Umeå och Sundsvall som brann år 1888 (Eriksson 

1975). Dessa städer har efter bränderna byggts upp i sten i kvadratliknande kvarter med ett 

stort skyddsavstånd till omkringliggande byggnader.  

 

Brandskydd är något som har under senare tid blivit ett allt mer utvecklat forskningsområde i 

takt med att marknaden efterfrågar nya och mer komplexa byggnader. Teknikutvecklingen 

under 1900-talet och början av 2000-talet har givit nya möjligheter till att förbättra 

brandskyddet i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. I och med detta har också 

nya riskområden uppstått, bland annat brand i samband med elektriska installationer. Ett 

annat riskområde som har blivit uppmärksammat är anlagd brand. I Sverige är minst var 

fjärde brand anlagd och är idag den vanligaste orsaken till brand (MSB 2014). Eftersom ny 

teknik ger nya riskområden, men också nya möjligheter till ett förbättrat brandskydd, måste 

brandskydd för denna nya teknik införas och kontrolleras. Dock föreligger begreppet 

brandskydd brett inom många områden men kan delas upp i två kategorier inom 

brandskyddsstrategin: Brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder 

(Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). Ingrepp i framför allt kulturbebyggelse i 

ett förebyggande syfte får ofta stå tillbaka på grund av den åverkan som de 

brandbegränsande och/eller brandförebyggande åtgärderna innebär i byggnaden. Det kan 

därför utgöra svårigheter att upprätta ett tillfredsställande brandskydd i sådan bebyggelse.  

1.1 Bakgrund 

I lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 med ändringar t.o.m. 2010:1908) framgår det 

att alla ägare till en byggnad eller en anläggning ska inneha en skriftlig redogörelse över 

byggnadens eller anläggningens brandskydd, om det med hänsyn till risken för brand eller 
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konsekvenserna av brand medför särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. Genom 

denna lag tvingas ägare att avsätta resurser och kapital för att utarbeta en sådan redogörelse. 

Detta innebär för ägaren att sätta sig in i objektets befintliga brandskydd; förstå hur det 

befintliga brandskyddet är utformat och dess omfattning. Förhoppningsvis inser ägaren 

snabbt om brandskyddet är bristfälligt och åtgärdar dessa brister. 

 

Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), har 

publicerat en bedömningsmetod som kan användas vid bedömning av brandskydd i 

kulturbebyggelse: Brandskyddsvärdering av kulturbebyggelse, i syfte att redovisa ett enkelt 

och objektivt sätt att genomföra bedömningen på. Denna metod är en utvecklad 

bedömningsmetod som i grunden bygger vidare på Brandskyddsindex Visby Innerstad, 

BSIVI. Metoden är bearbetad för att den ur ett bredare perspektiv ska kunna utgöra 

bedömningsgrund vid inventering av olika typer av byggnader och områden med kulturrik 

historia.”Någon djup brandteknisk kunskap ska inte vara nödvändig för att genomföra eller 

medverka i ett sådant projekt” (Räddningsverket 2007). I bland annat Strängnäs och 

Västerås har BSV-k använts som bedömningsmetod vid inventering i sådan bebyggelse. 

 

I Eskilstuna fanns tidigare ett byggnadsminne som inte hade inventerats– 

Rademachersmedjorna. Området är placerat i centrala Eskilstuna och består idag av 16 

byggnader plus en utomhusscen samt ett mindre förråd.  

 

År 1654 erbjöd Kung Karl X Gustaf den livländska köpmannen Reinhold Rademacher att 

flytta till Sverige för att bedriva sin verksamhet och uppföra en manufakturanläggning. 

Kungen ansåg att lämpigaste platsen för detta uppförande var Eskilstuna där det fanns en 

stark smidestradition att bygga vidare på. Ursprungsplanen för denna manufakturanläggning 

var att bygga 120 stycken smedjor i sten. Dock föll planerna i och med konungens död år 

1660 och endast ett 20-tal smedjebyggnader i trä uppfördes. (Ohlsson & Magnusson 2000). 

Manufakturverket har överlevt i mer än 350 år. Endast sex av dessa smedjebyggnader finns 

bevarade och utgör de Rademachersmedjor som området är känt för idag. 

 

Trots sin rika historia och betydelse för Eskilstuna hade Rademachersmedjorna inte 

brandskyddsinventerats. Objektet utgör ett mindre område dock med tänkbar 

brandspridningsrisk till angränsande bebyggelse i händelse av brand. Bland annat utgörs en 

risk av de smedjor som brukas aktivt än idag. Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) som 

trädde i kraft 2004, ställs krav på en redogörelse över brandskyddet; ett krav på 

dokumentation som idag, mer än 10 år senare, fortfarande inte finns upprättat för området. 

Detta utgör svårigheter för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att få/ha en detaljerad 

kunskap om vilket brandskydd som faktiskt föreligger. En detaljerad dokumentation skulle 

underlätta planering av förebyggande åtgärder samt vid åtgärder för att upprätta ett utökat 

brandskydd. 

 

En brist i förvaltningen av Rademachersmedjorna i nuläget är att ingen detaljerad 

brandskyddsinformation finns dokumenterad vare sig över respektive byggnad eller över 

området som helhet. Dessutom saknas brandskyddsredogörelse vilket innebär att lagkravet i 

LSO inte är uppfyllt. Vid tillsynen som ska utföras regelbundet ska fel och brister som 
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uppmärksammats åtgärdas. I händelse av brand kan dessa brister och fel bidra till vidare 

brand och brandspridning på området om dessa inte har åtgärdats. Detta kan i sig försvåra 

räddningstjänstens släckningsinsats samt möjligheter till att begränsa brandens omfattning. 

Avsaknaden av detaljerad brandskyddsinformation kan även föranleda långa processer kring 

implementering av brandskydd i byggnaderna då det saknas sammanställning över vilket 

brandskydd som finns, dvs. det saknas dokumenterad information som redovisar hur det 

befintliga byggnadstekniska brandskyddet är utformat. I ett första skede måste en 

inventering genomföras för att ta reda på vilket brandskydd som finns. Därefter ska ett nytt 

brandskydd beställas och installeras. Denna process kan kortas ner genom att ha det 

befintliga byggnadstekniska brandskyddet dokumenterat redan i ett första skede. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom systematiska fältstudier skapa en översikt över och 

dokumentera Rademachersmedjornas nuvarande brandskydd. Utifrån detta material 

visualiseras områdets byggnadstekniska brandskydd samt riskzoner på ett översiktligt sätt 

för brukare, förvaltare och ägare. Vidare kommer områdets brandskyddsbetyg underlätta en 

jämförelse med andra liknande kulturhistoriska bebyggelser. 

1.3 Mål 

Inventeringen av Rademachersmedjornas nuvarande brandskydd ska kunna användas av 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB för en snabb och enkel visualisering av 

Rademacherområdets brandskydd och brandriskzoner. Vidare kommer denna information 

kunna användas som underlag för planering av framtida brandsäkerhetshöjande åtgärder.  

1.4 Frågeställningar 

I detta arbete har ett par frågställningar, vilka presenteras nedan, undersökts och besvarats 

utifrån studiens resultat och Rademacherområdets möjligheter till ett förbättrat brandskydd. 

 Hur ser det nuvarande brandskyddet ut för Rademachersmedjorna ur ett 

byggnadstekniskt perspektiv? 

 

 Var finns och vilka är de största riskzonerna inom området? 

 

 Hur kan man förhindra och förebygga brandspridning mellan byggnader i denna 

äldre träbebyggelse?  

 

 Vilka närliggande byggnadsverk kan komma att riskeras och i sin tur medföra risk för 

vidare brandspridning om brand uppstår inom Rademacherområdet? 
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 Hur kan brandskyddet inom Rademachersmedjorna förbättras i byggnader där 

brandskyddet bedöms vara bristande? 

1.5 Avgränsning 

Upprättandet av brandskyddsinventeringen fokuserades på Rademachersmedjorna i 

Eskilstuna. Detta innebar en inventering av totalt 16 byggnader som finns beläget inom 

området. Tyngdpunkten i denna inventering låg på brandspridningsaspekten och respektive 

byggnads nuvarande byggnadstekniska brandskydd. Det kulturmässiga intresset av området 

har endast berörts översiktligt i studien.  

 

Inventeringen av trähusbebyggelsen grundades på Räddningsverkets (nuvarande MSB) 

framarbetade bedömningsmodell Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse och därmed 

de delar och områden som denna modell omfattar. Eventuell förekomst av brandskydd 

utöver denna bedömningsmodell har ej bedömts, däremot översiktligt berörts i samband 

med beskrivningen av byggnadernas brandskydd .  

 

Rademachersmedjorna saknar i nuläget en brandskyddsredogörelse över respektive byggnad. 

En sådan kommer inte att genomföras i denna studie då arbetet syftar till att kartlägga 

respektive byggnads och områdets brandskyddsnivå. 

1.6 Disposition/Läshänvisning 

Nedan presenteras en kort beskrivning av respektive kapitel och dess omfattning: 

 

Kapitel 1 I detta kapitel presenteras rapportens bakgrund, problemformulering, 

syfte och mål, frågeställningar, de avgränsningar som gjorts samt de 

verksamheter som förekommer på Rademacherområdet. Vidare ges en 

disposition över rapportens vidare upplägg.  

 

Kapitel 2  Här presenteras hur arbetet har genomförts och vilka hjälpmedel som 

använts. Vidare hur litteraturstudie, informationssökning och 

faktagranskning har genomförts samt hur inventeringen har utförts.  

 

Kapitel 3 Detta kapitel ger en introduktion till och beskrivning av olika 

brandspridningsrisker samt en teoretisk bakgrund till 

brandspridningsfenomen konvektion, värmeledning och 

värmestrålning. 

 

Kapitel 4  Kapitel 4 omfattar såväl tidigare gällande som dagens lagar samt 

andra regelverk som berör brandskydd, ansvar och kulturmiljö. 
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Kapitel 5  I kapitel 5 presenteras och förklaras bedömningsmetoden BSV-k. 

Vidare ges en kort beskrivning av dess föregångare BSIVI. 

 

Kapitel 6 Kapitel 6 innehåller en presentation i urval av tidigare genomförda 

brandskyddsinventeringar avseende kulturhistorisk trähusbebyggelse 

i både Sverige och Norge. De studier som presenteras visar goda 

exempel på genomförda åtgärder för ökat brandskydd samt ökad 

brandmedvetenhet bland boende och fastighetsägare i respektive 

område. 

 

Kapitel 7 I detta kapitel presenteras de verksamheter som förekommer på 

Rademacherområdet, rapportens antaganden och osäkerheter. 

 

Kapitel 8 I kapitel 8 redovisas områdets befintliga brandskydd samt varje 

byggnads resultat utifrån inventering av Rademachersmedjorna enligt 

BSV-k. 

 

Kapitel 9  I detta kapitel har en analys genomförts avseende studiens resultat. 

Vidare presenteras Rademacherområdets brandriskzoner och vilka 

åtgärder som kan genomföras för att höja brandskyddsnivån för de 

mest utsatta byggnaderna.  

 

Kapitel 10 Diskussionskapitlet tar inledningsvis upp lagar, tidigare inventeringar 

i andra städer och förslag på brandskyddande åtgärder. Vidare 

omfattar kapitlet en diskussion kring hantering och förvaring av 

brandfarlig vara, brandskyddshöjande åtgärdsförslag, redovisning av 

gjorda antaganden och motiveringar till dessa. Avslutningsvis 

redovisas kommentarer angående bedömningsmetoden BSV-k. 

 

Kapitel 11  Utifrån resultatet av studien och diskussionskapitlet presenteras 

slutsatser, bland annat åtgärdsförslag och svar på studiens 

frågeställningar.  

 

Kapitel 12 I detta avslutande kapitel framförs förslag till vidare arbete, såsom 

riskanalysarbete och brandskyddsredogörelse, som kan genomföras 

för att höja brand- och brandspridningsskyddet på 

Rademacherområdet. 
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2 METODBESKRIVNING 

I nedanstående avsnitt presenteras hur arbetet har genomförts och vilka hjälpmedel som 

använts. Vidare hur litteraturstudie, informationssökning och faktagranskning har 

genomförts samt hur inventeringen har utförts. 

2.1 Fallstudie 

Arbetet syftar till att kartlägga brandskyddet inom Rademachersmedjorna och leda till en 

dokumentation över områdets brandskydd. Valet av inventeringsmetod baserades på tidigare 

studiers omfattning och bedömningsmetod gällande brandskydd inom äldre 

trähusbebyggelse, bland annat Eksjömodellen (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 

1999), BSIVI (Wikberg 2005) och BSV-k (Räddningsverket 2007).  

Valet av inventeringsmetod har utgått från respektive metods upplägg, förkunskapskrav på 

besiktningsman/inventerare, metodens sätt att presentera resultatet samt omfattning och 

inriktning på inventariearbetet. Vidare utifrån metodens förutsättningar att, för 

Rademachersmedjorna, resultera i ett lättolkat och användbart underlag för framtida 

förvaltning och hantering av brandskyddet. Efter denna urvalsprocess återstod två 

inventeringsmetoder: BSIVI och BSV-k.  

BSIVI står för Brandskyddsindex – Visby innerstad, och är en bedömningsmetod 

upprättad av Per Wikberg år 2005. Denna bedömningsmetod bygger på 

multiattributmetoder (Räddningsverket 2007), dvs. värdering av olika egenskaper 

med samma teknik eller på samma sätt (Räddningsverket 2005). Syftet för 

framtagandet av detta verktyg var att kartlägga de riskområden som förekommer i 

Visby innerstad, anpassa områdets brandskyddsarbete samt insatsplaner för denna 

specifika typ av bebyggelse i denna miljö (Wikberg 2005). 

BSV-k, Brandskyddsbeskrivning av kulturbyggnader, är en bedömningsmetod som 

bygger vidare på BSIVI. BSV-k är ämnad att förenkla en kartläggning över 

brandrisken för både blandad och äldre bebyggelse. (Räddningsverket 2007). 

Räddningsverket (nuvarande MSB) tillsammans med Wikberg har publicerat denna 

bedömningsmetod år 2007 då metoden kan användas på flera liknande områden med 

kulturbebyggelse.  

Då en myndighet publicerar en (i detta fall) inventeringsmetod ökar tillförlitligheten och 

trovärdigheten för att denna metod fungerar och ger ett pålitligt resultat. Ett examensarbete 

kan anses vara en tillförlitlig källa (Höst, Regnell & Runesson 2006) angående information, 

dock finns inte samma trovärdighet och pålitlighet i lika stor utsträckning. De båda 

inventeringsmetoderna baseras på samma grund, dock är BSV-k utgiven av en myndighet.  

Räddningsverket (nuvarande MSB) ansåg att Wikbergs indexverktyg kunde användas som 

bedömningsmetod vid inventering av liknande kulturbebyggelse som finns i Visby 

(Räddningsverket 2007). Genom ett samarbete med Wikberg publicerades BSV-k; en 
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bearbetad version av BSIVI. Utifrån detta valdes därför BSV-k som grund och 

utvärderingsmetod för denna fältstudie av Radmachersmedjorna. Med stöd utifrån BSV-k 

har brandskyddsinventering samt visualisering över Rademachersmedjorna i Eskilstuna 

genomförts och redovisats.  

2.1.1 Inventering 

Rademachersmedjorna besöktes vid ett flertal tillfällen under april-maj 2014. Inventeringen 

genomfördes dels på egen hand för bedömning av byggnadernas yttre brandskydd, och dels 

tillsammans med områdets fastighetsförvaltare för att bedöma byggnadernas inre 

brandskydd. Dokument i form av ritningar har tillhandahållits av handledaren hos 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB i samband med arbetets uppstart. 

Tyngdpunkten av inventeringen har varit att dokumentera byggnadernas brandskydd ur 

brandspridningssynpunkt. Byggnadernas befintliga brandskydd exempelvis 

branddetekterande värmekabel och handbrandsläckare, som exkluderas av 

inventeringsmetoden, har antecknats då detta bidrar till byggnadens brandskydd och kan 

användas i en vidare diskussion om byggnadens brandskydd. Det är viktigt att ta hänsyn till 

det befintliga brandskyddet då byggnadernas tilldelade brandskyddsbetyg inte säger allt, men 

kan ge en indikation om hur brandskyddet ser ut idag. Under inventeringstillfällena har även 

fotodokumentation genomförts som underlag för granskning och betygsättning av respektive 

komponent i respektive byggnad.  

Insamlad data har granskats, kontrollerats mot fotodokumentation, sammanställts och 

slutligen bedömts för respektive komponent. Utifrån alla komponenters betyg tilldelades 

varje byggnad ett slutligt helhetsbetyg. Baserat på inventeringens resultat placerades 

byggnaden in i en av tre olika brandskyddsnivåer: acceptabelt brandskydd, gråzon eller icke 

acceptabelt brandskydd. För en byggnad med betyget gråzon kan brandskyddsarbetet 

avvakta till förmån för byggnader som har tilldelats betyget icke acceptabelt brandskydd. 

Dock bör även dessa byggnaders brandskydd uppdateras och kontrolleras inom en snar 

framtid. Det sammanställda resultatet från områdets samtliga byggnaders brandskyddsnivå 

redovisade vilka byggnader på Rademacherområdet som utgör en större eller mindre risk för 

brandspridning.  

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien grundas på aktuell lagstiftning angående kulturbebyggelse och brand samt 

även på tidigare liknande studier avseende äldre trähusbebyggelse. Denna information har 

använts som utgångspunkt för uppläggning av arbetets metodik samt för återkoppling i 

diskussionskapitlet. Vidare har litteraturstudien utgjort grund för diskussion om på vilket 

sätt framtida bränder i kulturbebyggelse kan förebyggas och det befintliga brandtekniska 

skyddet förbättras med avseende på brandspridning.  
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Innan arbetet inleddes erhölls inventerings- och forskningsrapporter från handledaren vid 

Mälardalens Högskola som grundläggande information inför valet av ämne för 

examensarbetet. Då valet föll inom brandspridning inom äldre trähusbebyggelse har denna 

information utgjort stor hjälp i vidare sökning av litteratur och skrivarbete. Dessutom har 

dessa rapporters referenslistor utgjort tips om ytterligare användbara källor.  

Då ämne och område hade bestämts genomfördes litteratursökning via olika databaser där 

tidigare rapporter inom ämnet har publicerats. Exempelvis har sökning skett i Lund Tekniska 

Högskolas och Luleå Tekniska Högskolas databaser. 

Sökmotorn Google, Notisum.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt 

Boverkets webbplatser har använts vid upprepade tillfällen vid sökning av information om 

lagar och regler, statistik och fakta samt sökning av referensdokument inom ämnet 

brandskydd och brandspridning. Vid statsbiblioteket i Eskilstuna har en del av 

litteratursökningen genomförts, bland annat sökning av tryckt material samt dokumentation 

angående historik kring brand och dess utveckling, äldre lagar och regler som inte återfunnits 

i Notisum.se samt historik om Rademachersmedjorna.  

Många av de rapporter som har nyttjats i litteraturstudien och i den vidare diskussionen är 

tidigare examensarbeten (Ahrnens & Borglund, Härlin, Lidholm och Wikberg). Sådana 

arbeten kan anses vara tillförlitliga källor (Höst, Regnell & Runesson 2006). Övriga rapporter 

är publicerade av statliga myndigheter (Räddningsverket, Boverket, MSB och 

Riksantikvarieämbetet) eller universitet (Glenting) och kan därmed också anses utgöra 

tillförlitliga källor för bland annat fakta och statistik. Slutligen har enstaka tryckta källor i 

form av tidningsartiklar och böcker utgjort grund för detta arbete (Andersson, Jansson & 

Strömgren, Ohlsson & Magnusson och Walmerdahl & Werling).  

Ett flertal sökord har använts vid litteratursökningen: anlagd brand, Boverket, brandskydd, 

brandskyddsinventering, brandspridning, byggnadsminne, fire protection, fire safety, 

flammor, Förordning om skydd mot olyckor, kulturbebyggelse, Kulturmiljölagen, Lagen om 

skydd mot olyckor, Magnus Erikssons stadslag, MSB, Plan- och Bygglagen, 

Riksantikvarieämbetet, ventilation/luftströmmar i vindsutrymme, värmestrålning, 

värmeöverföring, äldre trähusbebyggelse. 
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3 BRANDSPRIDNING 

Brand kan spridas genom fenomenen konvektion (luftrörelser), värmeledning och 

värmestrålning. Detta gäller för brandspridning både inom och mellan byggnader (Glenting 

2002). Dessa fenomen kan skildras av (Björnfot 2008):  

 Strålning genom fasadöppningar och flammor 

 Flygbränder och gnistregn 

 Värmeöverföring från varma gaser  

 Direktkontakt mellan närliggande byggnaders brännbara material och flammor 

I ett brandförlopp sker spridningen snabbast uppåt längs väggar och vertikala ytor på grund 

av brandgasernas lägre densitet i förhållande till den omgivande luften (Bengtsson 2001). 

Brandspridningsrisken och brandutvecklingen är som störst/snabbast i hörn och vrår där 

den återreflekterande värmen ger största ”tillbakafallet” på grund av den mindre yta som 

värmen kan spridas på (Härlin 2003).  

I bebyggelse av äldre karaktär finns, på grund av den byggnadstekniska 

konstruktionsutformningen, inte några större hinder för brandspridning (Glenting 2002). 

Idag är förutsättningarna för konstruktioners brandskydd helt annorlunda då det, bland 

annat i Plan- och Bygglagen (som vidare specificeras i Boverkets Byggregler), ställs särskilda 

krav på konstruktioners brandskydd (SFS 2010:900 t.o.m. SFS 2013:867).  

3.1 Strålning  

Effekten av värmestrålningen vid brand är beroende av om branden sker utomhus eller 

inomhus. Vid inomhusbrand kan återstrålning från möbler, golv, väggar och tak ske vilket 

ökar brandens tillväxthastighet. Rummets utformning utgör i sig en volymbegränsande 

faktor vilket kan, beroende på dess geometri, medföra att branden snabbare når en kritisk 

temperatur i rummet (Bengtsson 2001). Vid ett utomhusscenario finns inte dessa 

förutsättningar lika tydligt. Det kan finnas en eller flera närliggande byggnader som 

reflekterar tillbaka en viss mängd värmestrålning, men i övrigt strålar värmen endast ifrån 

själva branden.  

Vid den inledande fasen av ett brandförlopp, när flammor har bildats, ökar 

strålningsnivåerna snabbt vilket leder till en hastigare brandutveckling. Det leder i sin tur till 

en snabbare brandspridning. I och med att flammorna avger värmestrålning värms 

närliggande material upp successivt, vilket leder till termisk nedbrytning av materialet och 

brännbara gaser produceras (Björnfot 2008). Vid en sådan successiv uppvärmning kan en 

lägre temperatur vara tillräckligt för att antända ett material med pilotlåga. Självantändning 

av materialet kan ske förutsatt att det har utsatts för strålning under en viss tid (Björnfot 

2008) beroende på material. Förvärmda ytor orsakar en snabbare flamspridning än 

opåverkade ytor (Bengtsson 2001). Materials skiftande förmåga att motstå värmestrålning 

och utveckling av pyrolyserande gaser kan påverka brandens tillväxthastighet.  



10 

 

I samband med brand i byggnader kan öppningar i fasaden, exempelvis fönster, utgöra risker 

för att branden ska sprida sig till fasaden och utvändigt få denna att medverka i 

brandförloppet (Björnfot 2008). Upptill i dessa öppningar kan oförbrända gaser strömma ut 

samtidigt som frisk luft strömmar in nertill och ger syre till brandförloppet. De oförbrända 

gaserna kan antändas och bilda flammor som slår ut genom öppningen. I denna öppning kan 

flammorna tillsammans med värmen från branden inne i byggnaden avge värmestrålning och 

förvärma brännbart material och/eller orsaka självantändning av det brännbara materialet.  

3.2 Flammor 

Som nämns i ovanstående avsnitt 3.1 kan värmestrålningen från framför allt flammorna 

förvärma material som finns runt omkring en pågående brand. Detta innebär ur ett 

brandspridningsscenario att motstående byggnads fasad kan antändas, förutsatt att 

fasadbeklädnaden är av brännbart material. Även annat brännbart material i anslutning till 

en motstående byggnads fasad kan antändas. Det innebär exempelvis att förvarat material, 

såsom avfall och sopor, kan antändas och öka värmestrålningen på fasaden.  

I ett sådant skede kan fasadens värmemotstånd, dvs. fasadens värmeupptagningsförmåga, 

vara avgörande för att förhindra vidare brandspridning. Materialets 

värmeupptagningsförmåga avgör hur snabb vidare värmespridning in i byggnaden blir. Om 

materialet har en god (hög) värmeupptagningsförmåga minskar flamspridningsrisken längs 

materialets yta (Bengtsson 2001). Detta innebär att då fasadmaterialet har en god 

värmeupptagningsförmåga absorberar fasadmaterialet värmen och material innanför fasaden 

kan då påverkas och värmas upp inuti konstruktionen. Då materialet har en sämre 

värmeupptagningsförmåga absorberas inte en lika stor del värme vilket innebär ett bättre 

brandskydd. 

Flammornas strålningsvärme kan påverka plast (så kallad termoplast) på relativt långa 

avstånd utan att plasten får en direkt medverkan i branden. Plasten kan smälta eller mjukna. 

Det kan innebära att strålningen från branden, brinnande droppar eller brinnande föremål 

som kommer i kontakt med det smälta plastmaterialet kan antända det. På så sätt riskeras 

vidare spridning av branden till andra rum eller byggnader. (Bengtsson 2001). 

Graden av värmeöverföring som sker genom strålning beror på flammornas tjocklek. Ju 

tjockare flamma desto större andel värmeöverföring genereras genom strålning (Bengtsson 

2001).  

3.3 Flygbränder och gnistregn 

Bränder kan spridas genom luften i form av bland annat flygbränder. Flygbränder orsakas 

ofta av större brinnande föremål ifrån takkonstruktioner, till exempel takstickor eller 

takspån. Dessa föremål stiger med de varma gaserna från branden (så kallad termisk 

stigkraft). Allt eftersom den varma gasen kyls faller föremålen nedåt mot både mark och 
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bebyggelse. Ofta kan de glödande föremålen drivas iväg långt från den ursprungliga branden 

och i kontakt med brännbart material flamma upp på nytt. (Glenting 2002).  

Ett annat liknande fenomen är gnistregn. Detta fenomen utgörs oftast av små glödande 

partiklar som, liksom vid flygbränder, följer med de varma gaserna upp i luften. Dock driver 

inte dessa partiklar iväg lika långt som kan vara vid fallet med flygbränder. Allt eftersom den 

varma gasen kyls ned av den omkringliggande luften faller gnistorna ner mot marken. 

Kommer gnistorna i kontakt med ytterligare närliggande brännbart material kan dessa 

antändas. (Glenting 2002).  

I dessa sammanhang kan vindens riktning och styrka spela en avgörande roll för en vidare 

brandspridning. Störst risk löper de byggnader som saknar brandskyddsklassat 

taktäckningsmaterial och som ligger i vindriktningen. På trappsteg och fönsterbleck eller 

liknande horisontella ytor kan ansamlingar av gnistor och/eller andra brinnande föremål 

utgöra en risk för ytterligare brandspridning. (Glenting 2002). 

3.4  Värmeöverföring från varma gaser 

De varma gaser som uppstår i samband med brand stiger uppåt på grund av dess lägre 

densitet i förhållande till den omgivande luften (termisk stigkraft). Om en brand initieras i 

exempelvis ett hörn  i ett rum kan denna gas ”transporteras” bort från branden tack vare dels 

den termiska stigkraften men också på grund av de luftströmmar som förekommer i rummet 

på grund av ventilationen. Detta bidrar till brandspridningen. Gaserna sprider ut sig över 

takytan och kyls delvis ned av luften i rummet. Allt eftersom mer gas produceras värms dock 

rumsluften upp vilket gör att gas- och rumstemperaturen ökar. Gaserna utgör nu ett slags 

lager – ett brandgaslager. Brandgaslagret återstålar värme tillbaka mot branden vilket 

ytterligare ökar både temperatur och värmestrålningen i rummet (Bengtsson 2001). Detta 

kan liknas vid en accelererande spiral.  

Gaserna söker sig till andra utrymmen då tryckskillnader mellan rummen i byggnaden 

uppstår i samband med den ökande brand- och brandgastillväxten. Gasspridningen kan ske i 

exempelvis hisschakt, i ventilationskanaler och i springor i både tak, golv och väggar 

(Bengtsson 2001). Denna vidare spridning av varm gas innebär att material värms upp och 

lättare kan antändas i ett senare skede av brandförloppet.  

3.5 Direktkontakt mellan flammor och brännbart material 

Brännbart material kan antändas på grund av flygbränder, gnistregn eller värmestrålning 

från brand och flammor. Brand kan även spridas genom att flammor antänder ett brännbart 

material som kan vara föruppvärmt på grund av värmestrålning från branden (Björnfot 

2008) och som finns inom räckhåll för flammorna. Antändningen av dessa material kan ske 

när kontakt mellan materialet och flammorna uppstår eller när flammorna antänder de gaser 
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som materialet producerar som följd av värmestrålningens inverkan (termisk nedbrytning) 

(Björnfot 2008).  

3.6 Brandspridning till vindsutrymmet via takfot 

Vid brandspridning kan rök och pyrolysgas transporteras in i andra delar av en byggnad eller 

till en angränsande byggnad via takfoten och vidare in i vindsutrymmet. Takfoten och 

vindsutrymmet kan tillsammans liknas vid en skorsten som cirkulerar luft för att ventilera 

bort fukt ur konstruktionen (Ahrnens & Borglund 2007). Denna luftström utgör emellertid 

också en utmärkt transportör av brandgaser och omkringflygande brinnande partiklar. Ofta 

finns gott om torrt och brännbart material i vindsutrymmet, exempelvis förrådsställda kläder 

och möbler. Den varma gasen kan innehålla glödande partiklar eller föremål (beroende på 

storlek) vilka kan leda till pyrolys av brännbart material som i sin tur kan orsaka uppkomst 

av brand.  
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4 LAGAR OCH REGELVERK 

Det är viktigt att ur ett bevarandeperspektiv ha definierat vad ett bra brandskydd är, hur 

detta kan tillämpas i äldre byggnader med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värde 

samt möjligheten till att installera brandbegränsande åtgärder. I samband med till- eller 

ombyggnation samt restaurering är det viktigt att samma krav och regler ställs för att kunna 

bedöma huruvida byggnaderna uppfyller ett tillfredsställande brandskydd eller ej.  

När en kulturhistoriskt viktig byggnads brandskydd exempelvis ska bytas ut eller förbättras i 

form av ny brandutrustning finns det ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter att ta 

hänsyn till. De regelverk som utgjort grund för denna rapport presenteras i deras hierarkiska 

ordning i figur 1.  

 

Figur 1. Svenska lagar, förordningar och föreskrifter i urval.  

4.1 Det första lagstadgade brandskyddet 

En av de första lagarna i Sverige som berör brandskydd är Magnus Erikssons stadslag från 

omkring mitten av 1300-talet (Andersson 2012). Ur ett byggnadstekniskt perspektiv framgår 

inga krav på brandskyddande åtgärder vad gäller byggnadernas utformning eller 

konstruktionsmaterial. Vid denna tidpunkt fokuserades brandskyddet mer på den enskilde 

individens ansvar. Det förekom bland annat krav på den enskilde individen att tillhandahålla 

yxa, ämbar (hink, spann), brandhake och stege. (Brandhistoriska u.å.). 

 

Föreskrifter

Boverkets Byggregler

Förordningar
Förordning om Skydd mot Olyckor, 

Plan- & Byggförordningen

Lagar

Plan- & Bygglagen, Kulturmiljölagen, 
Lag om Skydd mot Olyckor
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4.2 Brandskyddskrav i nuvarande bygglagstiftning 

Boverkets Byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd (Boverket, 2014). 

Dessa föreskrifter och allmänna råd är framtagna i syfte att förtydliga hur man kan uppfylla 

kravet på exempelvis bullerskydd, hälsa och miljö, brandskydd och energihushållning (BFS 

2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) som ställs i Plan och Bygglagen (SFS 2010:900 t.o.m. 

SFS 2013:867). Dessa lagar (PBL med flera) fokuserar på användarvänligheten i 

utformningen av byggnationer. Utifrån de nya kraven ska redan stående byggnader inte 

byggas om enbart för att uppfylla de nya kraven. Om det däremot genomförs till- eller 

ombyggnation samt renovering gäller den nya lagstiftningen. Detta innebär att vid till 

exempel tillbyggnation får den tillbyggda delen inte uppföras närmare fastighetsgränsen än 

fyra meter, för att uppfylla kraven i den aktuella lagstiftningen.  

4.3 Skydd av kulturmiljö 

Kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändringar t.o.m. 2013:548) inleds med ”det är en 

nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön”. Med detta menas att de 

kulturminnen som finns måste vårdas och bevaras för att säkerställa att kommande 

generationer får tillgång till en varierande mängd av kulturmiljöer (Boverket 2014). 

Begreppet kulturminne omfattar ett brett område, bland annat fornminnen, ortsnamn, 

kulturföremål, kyrkliga kulturminnen och byggnader. Byggnader av kulturhistoriskt värde 

beskrivs i kapitlet byggnadsminnen som inleds med följande utdrag: ”En byggnad som har ett 

synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett 

synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne…” (SFS 1988:950, 

med ändringar t.o.m. 2013:548). 

En byggnads kulturhistoria kan skyddas genom att förklaras som byggnadsminne förutsatt 

att byggnaden uppfyller de krav som ställs utifrån kulturmiljölagen. Vidare ska exempelvis 

fastställas hur byggnaden ska vårdas och hur ändringar i byggnaden får utföras. Utöver detta 

tar lagen upp hantering och bestämmelser av ett ärende angående 

byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar ärenden avseende 

byggnadsminnen (Rikantikvarieämbetet 2014). 

För byggnader som tillhör staten med ett sådant värde som beskrivs i ovanstående citat, 

gäller andra bestämmelser än det som framgår av Kulturmiljölagen (SFS 1988:950, med 

ändringar t.o.m. 2013:548). Dessa statliga byggnadsminnen upprättas och skyddas enligt 

Förordningen om Statliga Byggnadsminnen (SFS 2013:558).  

4.4 Lagen om skydd mot olyckor 

Lagen om skydd mot olyckor, LSO, är en lag som bland annat beskriver enskildas, 

kommuners och statens skyldigheter att skydda mot uppkomst av brand, skydda människors 

hälsa och miljö samt skydda egendom. I LSO beskrivs den enskildes skyldigheter att 
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exempelvis varna och tillkalla hjälp vid kännedom om brand eller olycka som kan innebära 

fara för annans liv, kommunens skyldighet att utföra förebyggande åtgärder mot bränder och 

skador till följd av bränder samt kommunens skyldighet att underlätta för den enskilde att 

fullfölja sina skyldigheter enligt denna lag. Dessutom ska kommunen ansvara för 

räddningstjänst inom kommunen samt inneha ett handlingsprogram för räddningstjänsten. 

Statens skyldigheter omfattar bland annat fjäll-,flyg- och sjöräddningstjänst samt 

miljöräddningstjänst till sjöss. För detaljerad information om vilka krav som LSO ställer 

hänvisas läsaren till Lag (SFS 2003:778 med ändringar t.o.m. 2010:1908) skydd mot 

olyckor. De lokala räddningstjänsterna i respektive kommun utgör ofta tillsynsmyndighet. 

(SFS 2003:778 med ändringar t.o.m. 2010:1908). 

Som beskrivs i avsnitt 1.1 måste en skriftlig redogörelse finnas för byggnader eller 

anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand medför 

särskilda krav på en kontroll av brandskyddet (SFS 2003:778 med ändringar t.o.m. 

2010:1908). Detta gäller byggnader eller anläggningar som kan komma riskeras förloras i 

händelse av brand och som utgör ett väsentligt kulturhistoriskt värde (SFS 2003:789 med 

ändringar t.o.m. 2013:321). Denna redogörelse är något varje ägare till sådan byggnad eller 

anläggning måste inneha (SFS 2003:778 med ändringar t.o.m. 2010:1908). Detta är ett steg 

mot ett bättre bevarande av kulturhistoriska byggnader då denna lag tvingar ägare som 

saknar denna skriftliga redogörelse att kontrollera, inventera och granska sitt objekts 

befintliga brandskydd. I samband med det bör ägaren då också få en uppfattning om hur det 

befintliga brandskyddet är utformat och utifrån detta åtgärda de eventuella brister som 

föreligger.  
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5 BRANDSKYDDSVÄRDERING AV KULTURBYGGNADER 

Tidigare har det framställts och publicerats ett antal olika skrifter  med varierande innehåll 

och omfattning avseende brandskydd i äldre träbebyggelse och i kulturbyggnader, bland 

annat Brandskydd i kulturbyggnader (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1997) och 

Byen Brenner! (Steen-Hansen et al 2004). I och med avsaknaden av en generell 

bedömningsmetod som kan användas vid olika äldre trähusbebyggelser men som ändå ger 

jämförbara resultat tog Räddningsverket (nuvarande MSB) tillsammans med 

brandingenjören Per Wikberg fram bedömningsmetoden Brandskyddsvärdering av 

kulturbebyggelse (BSV-k). Denna bedömningsmetod bygger på Wikbergs tidigare 

indexverktyg BSIVI – Brandskyddsindex Visby Innerstad (Räddningsverket 2007).  

År 2005 utvecklade Per Wikberg indexverktyget BSIVI. Syftet med framtagandet av detta 

indexverktyg var att kartlägga riskområden i Visby innerstad, anpassa områdets 

brandskyddsarbete samt insatsplaner i denna miljö (Wikberg 2005). Bedömningsmetoden 

bygger på multiattributmetoder (Räddningsverket 2007), dvs. värdering av olika egenskaper 

med samma teknik eller på samma sätt (Räddningsverket 2005). 

BSV-k är ämnad att förenkla en kartläggning över brandrisken för i första hand äldre 

bebyggelse, men även blandad bebyggelse (Räddningsverket 2007). På ett överskådligt sätt 

presenteras nuvarande nivå med avseende på brandskyddet/brandrisken för respektive 

byggnad. I och med detta behöver inte byggnaden genomgå en fullskalig riskanalys i ett 

första skede (Räddningsverket 2007).  

5.1 Uppbyggnad 

Metoden är uppbyggd i en hierarkisk struktur och innefattar mål, delmål, strategier och 

komponenter (Wikberg 2005). Den positiva betydelsen som respektive komponent utgör för 

strategierna graderas mellan noll till fem, där värdet noll betyder att denna komponent inte 

utgör någon större vikt och där värdet fem betyder att komponenten utgör ett betydande 

värde. Byggnaden/byggnaderna bedöms utifrån 16 olika komponenter och respektive 

byggnad tilldelas ett delbetyg för varje komponent. För att ställa de olika komponenterna mot 

varandra med hänsyn till deras betydelse för det slutliga betyget, har ett viktningsvärde tagits 

fram för respektive komponents betydelse. ”Ett högt viktvärde innebär att komponenten är 

viktig för brandskyddsnivån” (Räddningsverket 2007).  

Detta viktningsvärde multipliceras med komponentbetyget vilket ger en komponentprodukt. 

Detta görs för samtliga komponenter. Därefter adderas samtliga komponentprodukter vilket 

resulterar i en slutsumma dvs. byggnadens brandskyddsnivå. Utifrån byggnadens 

brandskyddsnivå kan bedömningen om byggnadernas brandskydd anses vara 

tillfredsställande eller om brandförebyggande och/eller brandbegränsande åtgärder ska 

vidtas. En djupare beskrivning av BSV-k (BSIVI) ges i Brandskyddsindex Visby innerstad 

(Wikberg 2005).  
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I tabell 1 redovisas de betygsgränser samt brandskyddsbetyg som bedömningsmetoden BSV-

k utgår ifrån. Beroende på brandskyddsbetyget uppnår byggnaden ett acceptabelt 

brandskydd eller ej.  

Tabell 1. Tabell för brandskyddsbetyg utifrån BSV-k. 

Brandskyddsvärde Brandskyddsbetyg 

2,6 - 2,7 ≤ BSV-k Acceptabelt brandskydd 

2,6 ≤ BSV-k < 2,7 Gråzon 

BSV-k < 2,6 - 2,7 Icke acceptabel brandskydd 

 

Metoden är bedömningsneutral eftersom den baseras på objektiva bedömningar, vilka kan 

utföras av en besiktningsman oavsett yrkesbakgrund och utan vidare förhandskunskaper.   

Trots detta erhålls ändå ett likvärdigt resultat. (Lidholm 2009).  
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6 OMVÄRLDSANALYS 

Det finns ett flertal städer som har genomfört någon form av brandskyddsinventering över 

respektive stads äldre trähusbebyggelse eller liknande byggnadsverk. Bland annat har sådana 

inventeringar genomförts i Eksjö, Mariefred, Röros (Norge), Strängnäs, Visby och Västerås. 

Vid inventeringarna i Mariefred, Västerås och Strängnäs användes bedömningsmetoden 

BSV-k. I detta avsnitt återges tre inventeringar för att skapa en djupare förståelse för och en 

bredare kunskap inom ämnet brandskydd i äldre trähusbebyggelse.  

6.1 Strängnäs 

I Strängnäs stad finns ett flertal kvarter som utgörs av äldre trähusbebyggelse med 

kulturhistorisk viktig bakgrund. Området undkom stadsbranden år 1871 och utgör ett unikt 

kännetecken och kulturvärde för staden. Området är tätbebyggt med trånga gränder och med 

mycket brännbart material på en relativt liten yta. Om brand bryter ut kan hela kvarter 

brinna upp och i sig riskera att föranleda ytterligare en stadsbrand. (Lidholm 2009).  

För en vidare beskrivning och detaljerad information hänvisas läsaren till 

Brandskyddsinventering av äldre trähusbebyggelse i Strängnäs – En redovisning av 

resultat och åtgärdsförsök över området Kvarnbacken (Lidholm 2009). 

6.1.1 Bakgrund 

År 2002 framförde räddningschefen i Strängnäs ett förslag för att vidta brandskyddande 

åtgärder i den äldre trähusbebyggelsen som finns i Mariefred och Strängnäs, med 

motiveringen att områdena berättar om städernas historia, ger karaktär till stadskärnorna 

och utgör viktiga turistmål. (Lidholm 2009). 

Huvudmålet var att försöka undvika en förlust av trähusbebyggelsen i de båda städarna i 

händelse av brand. Projektet initierades sommaren år 2006 med att brandskyddsinventera 

den äldre trähusbebyggelsen i Mariefred. Detta arbete utgjorde grund för insatser för en ökad 

brandskyddsnivå i området. Dessutom infördes eldnings- och fyrverkeriförbud i de äldre 

kvarteren i både Mariefred och Strängnäs. Ingen brandskyddsinventering hade utförts över 

Strängnäs äldre trähusbebyggelse sedan förslaget framfördes. (Lidholm 2009). 

6.1.2 Metod 

Genom att utgå från bedömningsmetoden BSV-k kunde en bedömning av områdets 

brandskydd genomföras. I och med att ett flertal olika fastighetsägare berördes utfördes en 

enkätstudie där respektive ägare fick besvara ett antal frågor kring det invändiga 

brandskyddet. Inledningsvis togs kontakt- och adressinformation fram för att tillsammans 

med respektive fastighetsägare kunna genomföra en invändig inventering. (Lidholm 2009). 
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Innan inventeringen genomfördes upprättades ett inventeringsformulär där respektive 

kapitel i BSV-k antecknades för respektive byggnad. Under inventeringen fokuserades 

datainsamlingen på byggnadens exteriöra samt interiöra brandskydd. Även värdefull 

information utöver det som BSV-k tar upp samlades in för respektive byggnad som underlag 

till ett vidare arbete. (Lidholm 2009). 

6.1.3 Resultat 

Av studiens 75 objekt uppfyller 49 byggnader betyget godkänt. 19 byggnader hamnar inom 

ramen för ett acceptabelt brandskydd medan återstående 7 utgjorde en större risk för 

uppkomst av brand och brandspridning. I de fall där byggnaderna inte uppfyllde ett godkänt 

eller acceptabelt betyg redovisades möjliga åtgärder för att lyfta respektive byggnads betyg. 

(Lidholm 2009). 

I två kvarter uppfyllde samtliga byggnader betyget godkänt. I övriga kvarter förekom i större 

eller mindre omfattning byggnader med en lägre brandskyddsklassning. Dock, i och med 

gatornas utformning, kan brandspridning även komma att ske till byggnader klassade med 

betyget godkänt och därigenom skapa en vidare brandutveckling. (Lidholm 2009). 

Av inventeringen framgick att i ett flertal byggnader var samma typ av brister 

återkommande. De upprepade bristerna var avsaknaden av jordfelsbrytare i elcentral, bristen 

på tillsyn över elsystem samt förekomsten av brännbart material i förråd och 

vindsutrymmen. Andra mindre förekommande brandskyddsproblem var bristen på 

brandklassade fönster, olåsta vinds- och förrådsutrymmen och trånga insatsvägar för 

räddningstjänsten. (Lidholm 2009). 

6.1.4 Slutsats och åtgärder 

De byggnader som tilldelades ett godkänt betyg uppfyllde inte alla mål för ett bra 

brandskydd. Brandskyddet var utformat i olika omfattning för respektive byggnad. Vissa av 

de godkända byggnaderna ligger geografiskt väldigt nära en eller några av de underkända 

byggnaderna. Detta innebär att brand fortfarande kan sprida sig till godkända byggnader. 

Fastighetsägare uppmanas därför att läsa igenom rapportens åtgärdsförslag för respektive 

byggnad. Små och enkla lösningar som att hålla vindsutrymmen låsta och placera 

hanteringen av sopor på avstånd från fasaden kan i många fall förhindra uppkomst och/eller 

spridning av brand. (Lidholm 2009). 

I hela området är det endast två byggnader som har automatiskt brandlarmsystem. 

Räddningstjänsten i Strängnäs har 10 minuter som första insatsgräns vilket ger gott om tid 

för en brand att övertända ett hus och spridas vidare. På grund av detta faktum uppmanas 

fastighetsägare att kontrollera befintliga brandvarnare och införskaffa sådana om detta inte 

redan finns. Även installation av jordfelsbrytare i varje enskild byggnad rekommenderas 

samt att en eltillsyn genomförs åtminstone vart 10:e år. Det är även vikigt att varje 

fastighetsägare kontrollerar befintliga brandvarnare kontinuerligt och i de fall där 
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brandvarnare saknas installeras sådana. Handbrandsläckare är ytterligare en åtgärd som bör 

finnas tillgängligt i varje byggnad. . (Lidholm 2009). 

Det går inte att endast betona behovet av ett väl utformat byggnadstekniskt brandskydd. Det 

är minst lika viktigt att boende och fastighetsägare har kunskap om och förståelse för hur 

brand kan uppstå och hur brand sprids. (Lidholm 2009). 

6.2 Röros - Norge 

I Norge har man under en längre tid fokuserat på att brandskydda kulturbebyggelser. Arbetet 

med att brandskydda gamla Stavanger och Gamlebyn i Fredrikstad är några exempel. Röros 

centrala trähusbebyggelse har sedan 1980 funnits med på UNESCO:s kultur- och naturarv 

lista. (Steen-Hansen et al. 2004). För detaljerad information hänvisas läsaren till Byen 

Brenner!  

6.2.1 Bakgrund 

Under åren 2000-2001 togs nya nationella mål fram för det brandskydds- och 

explosionsförebyggande arbetet i Norge. Dessa mål skulle gälla för tidsperioden 2001-2005. 

Ett av dessa mål var: ”… at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal 

forekomme”. (Steen-Hansen et al 2004). 

Det finns minst 150 trästäder och sammanhängande miljöer med historisk trähusbebyggelse i 

Norge. Riksantikvaren (norska motsvarigheten till svenska Riksantikvarieämbetet) har i flera 

år arbetet för ett införande av brandskydd i dessa städer. I 12 av dessa trähussamhällen 

arbetades det fram planer för att försöka säkra staden mot en eventuell stadsbrand, vilket 

man hoppas ska påbörjas i flera städer med liknande tätbebyggda trähusområden. Utifrån 

dessa planer skulle material och information som samlades in i syfte att kunna redovisa 

centrala Röros äldre trähusbebyggelse, inte enbart redovisa centrala Röros äldre 

trähusbebyggelse utan även kunna användas för vidare granskning och utformning av 

brandskydd i andra trähusbebyggelser med kulturrik historia i Norge. (Steen-Hansen et al. 

2004). 
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6.2.2 Metod 

Den övergripande målsättningen med projektet var att skapa en visuell och brandteknisk 

kartläggning över centrala Röros trähusbebyggelse samt att stärka byggnadernas brandskydd 

att motstå vidare brandspridning och stadsbrand. (Steen-Hansen et al. 2004). 

Kartläggning över ett utvalt kvarter i centrala Röros genomfördes under våren 2003. En 

expertgrupp på 10-12 personer sattes samman med kunskaper inom brandutveckling, 

branddetektering och släckningssystem, byggmaterial, arkitektur och elektriska system, 

passivt brandskydd, kulturminnesförvaltare samt representanter från Röros kommun. 

(Steen-Hansen et al. 2004). Av kartläggningen skulle det framgå vilka risker det fanns för att 

brand skulle kunna uppstå, kunna sprida sig från det rum branden initierades i till annat 

närbeläget utrymme, kunna sprida sig mellan byggnader och för branden att kunna sprida sig 

från ett kvarter till ett annat. Man ville även få reda på och registrera (Steen-Hansen et al. 

2004): 

 Existerande passiva brandskyddande åtgärder 

 Existerande aktiva brandskyddande åtgärder 

 Om särskild hänsyn till kulturarv förelåg 

 Möjligheterna till att släcka en brand samt möjlig utbredningsriktning vid brand 

Man insåg att brandspridning via vindsutrymmet utgjorde en särskild risk i tät 

trähusbebyggelse. Därför bedömdes brandspridningsrisken till vindsutrymmet och vidare till 

andra byggnader vara ytterst viktig att begränsa. (Steen-Hansen et al. 2004). 

Under inventeringsarbetet av byggnadernas in- och utvändiga brandskydd användes ett 

flertal hjälpmedel bland annat digital-, video- och värmekamera, diktafon samt ritningar över 

byggnader och kvarter där så fanns. I de fall där ritningar saknades utformades egna skisser. 

(Steen-Hansen et al. 2004). 

6.2.3 Insamling av kunskap 

Arbetet med insamlingen av kunskap och erfarenhet kring ämnet brandskydd i äldre 

träbebyggelse har främst fokuserats på tidigare rapporter från både norska och svenska 

städer, samt även forskning och publicerat material inom ämnet. Ämnet är omfattande och 

det finns många olika aspekter att beakta (ekonomiskt, kulturminnesbevarande och 

utformning av tillfredställande brandskydd) då ett effektivare brandskydd ska utformas. I 

rapporten, efter inventeringen av Röros, har man försökt omfamna många delar. Där 

redovisas vad som bör observeras både vid intern och vid extern inventering, vad som ska 

dokumenteras och hur detta ska göras, vad informationen ska användas till, vad som orsakar 

uppkomsten av brand samt brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder. Det tas även 

upp vilka åtgärder som kan användas (från fall till fall) och som tidigare har använts samt 

vilka aspekter som måste beaktas innan brandskyddets utformning bestäms. (Steen-Hansen 

et al 2004). 

En annan viktig aspekt som berörs i rapporten är hur den vardagliga människan påverkas, 

hur den enskilde kan skydda sig och sin byggnad, vilka krav som kan ställas på boende i 
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sådan bebyggelse och hur medverkan kan ske för att förebygga uppkomst av brand och vidare 

brandspridning. Det nämns slutligen även hur vikigt det är för räddningstjänsten att boende i 

sådan bebyggelse engagerar sig i sin byggnads brandskydd. (Steen-Hansen et al 2004). 

6.2.4 Resultat 

I arbetet med Röros äldre trähusbebyggelses brandskydd var huvudmålet att förhindra en 

total ödeläggelse av detta kulturområde i händelse av en stadsbrand. Man arbetade aktivt 

med att skapa en målmedveten organisering av säkerhetsarbetet ihop med invånarna i syfte 

att förhindra uppkomst av brand. Dessutom söktes så kallade ”eldssjälar” för att ta tag i detta 

arbete och involvera boende i områdets brandskydd. ”Det tar tid å engasjere beboerne – men 

det vil være verdt innsatsen”. (Steen-Hansen et al 2004). 

Ytterligare åtgärder har gjorts för att tidigt detektera uppkomst av brand. Man har installerat 

värmekänsliga ledningar utvändigt och i vindsutrymmet samt installerat automatiskt 

brandlarm i samtliga byggnader med direktkoppling till den kommunala räddningstjänsten. 

(Steen-Hansen et al. 2004). 

En stor svaghet som upptäcktes i samband med inventeringen av referenskvarteret var 

vindsutrymmets utformning. Förutom själva utformningen som utgjordes av stora, öppna 

ytor förelåg en stor risk för ytterligare brandspridning till andra byggnader. Förslagsvis ska 

man installera en förebyggande brandbarriär mot denna fara. Man har även föreslagit att 

vindsluckor och dörrar till vindar och loft ska tätas i syfte att förhindra brandspridning till 

dessa utrymmen. (Steen-Hansen et al. 2004). 

I referenskvarteret har ett vattensprinklersystem installerats. Anläggningen utgörs av ett 

torrörsystem som är fastmonterat på byggnaderna. Vattenförsörjningen tillhandahåller den 

kommunala räddningstjänsten som på plats kopplar in vattnet i sprinklersystemet. Man har 

ytterligare installerat brandposter i utkanten av området som invånarna i Röros kan 

använda. Dessa brandposter är tänkta att användas då brand har uppstått utomhus eller för 

att släcka bränder som uppstår på grund av flygbränder eller gnistregn. (Steen-Hansen et al 

2004). 

6.2.5 Slutsatser och åtgärder 

För att bevara den kulturbebyggelse som finns i centrala Röros har man insett att det är 

väldigt viktigt att involvera den lokala befolkningen i arbetet med att successivt kontrollera 

och upprätthålla brandskyddet. Det är även en vikig del av det brandförebyggande arbetet att 

invånarna vet hur en brand kan uppstå och utvecklas. Detta medför att det är viktigt, 

framförallt för de boende i området, att ha någon form av utbildning eller att dessa har fått 

allmän kunskap samt utbildning i hantering av bland annat handbrandsläckare. Vidare är det 

viktigt att införa byggnadstekniska brandskyddsåtgärder såsom sprinklersystem i och med 

byggnadernas korta avstånd samt den potentiella brandspridningen mellan byggnaderna via 

vinds- och loftutrymmena. Dessa brandskyddsinstallationer utgör ingrepp på den 
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kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen, men för vidare bevaring av området har detta ansetts 

vara nödvändigt. (Steen-Hansen et al. 2004). 

För att snabbt upptäcka en brand har man installerat ytterligare brandskydd i form av 

värmekänsliga ledningar på byggnadernas fasader och framför allt i vinds- och 

loftutrymmen. Där är den potentiella brandspridningsrisken stor i och med dess öppna ytor 

och storlek. (Steen-Hansen et al 2004). 

6.3 Eksjö 

Eksjö stad och dess brandskyddsarbete kring den centrala äldre trähusbebyggelsen har givit 

inspiration till många kommuner att gör brandskyddsgranskningar över städernas 

byggnadsminnen och kulturhistoriskt viktiga byggnader och områden. Detta var även ett av 

de mål som rapporten Brandskydd i trästäder – Strategi för skydd av centrala Eksjö syftade 

till (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999), där vidare detaljerad information om 

projektet presenteras.   

6.3.1 Bakgrund 

De centrala delarna av Eksjö stad består idag bland annat av den kulturhistoriskt viktiga 

trähusbebyggelse som uppfördes i mitten av 1500-talet. Området har sedan uppförandet 

blivit utsatt för två stadsbränder och ett antal mindre bränder. I och med trähusbebyggelsens 

kulturhistoriska vikt utgav Räddningsverket (nuvarande MSB) tillsammans med 

Riksantikvarieämbetet en brandskyddsinventering över området: Brandskydd i trästäder – 

Strategi för skydd av centrala Eksjö. Syftet med rapporten var i stora drag att 

uppmärksamma fastighetsägare på potentiella brandspridningsrisker, hur brand kan uppstå 

samt hur man släcker en brand. Vidare önskade man påvisa vilka förutsättningar som 

föreligger för räddningstjänstens släckningsinsats, hur en vidare brandspridning kan leda till 

en stadsbrand och i vilken omfattning brandskyddet var utformat då trähusbebyggelsen 

ursprungligen uppfördes (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

6.3.2  Metod 

Representanter från kommunstyrelsen, miljö- och byggförvaltningen samt en sekreterare 

utgjorde projektgruppen vars första uppgift var att utforma en inventeringsblankett. Denna 

blankett skulle omfatta byggnadernas byggnadstekniska information. Eftersom en del av 

området omfattades i detaljplanen från år 1924 skulle denna information kontrolleras mot 

byggnadernas faktiska utformning under inventeringen. Inventeringsområdet utgjordes av 77 

fastigheter. Utifrån inventeringen kartlades området, data och information sammanställdes 

samt en utvärdering av insamlat material genomfördes. (Räddningsverket & 

Riksantikvarieämbetet 1999). 
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6.3.3 Resultat 

Inventeringsresultatet utgörs av visualiserande kartläggningar. Bland annat redovisas 

utrymningsvägar, brandspridningsrisker och byggnader utrustade med larm på var sin 

ritning.  

För de flesta av områdets byggnader består byggnadsstommen av timmerstockar. 

Byggnaderna har tidigare varit nedmonterade, flyttade och sedan monterade samman igen 

ett flertal gånger vilket har resulterat i att timmerstockarna inte är solida. I och med detta 

förekommer hålrum, dåligt utförda tätningar samt håltagningar vilket utgör ytterligare 

svårigheter ur släckningssynpunkt. En annan bidragande faktor till en eventuell snabb 

brandutveckling och brandspridning är de uthus som vid inventeringen noterades ha byggts 

om till bostadshus. Detta medför en betydligt högre brandbelastning inom området. 

(Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

Eftersom bebyggelsen är tät och många byggnader är placerade relativt tätt mot andra 

byggnader begränsas möjligheterna till utrymningsvägar. I de allra flesta fall finns endast en 

utrymningsväg som då oftast korsar en innergård och därefter leder ut genom en portgång. 

(Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

Resultatet av brandskyddsinventeringen och sammanställningen av denna har föranlett ett 

ökat fokus på brandskydd inom centrala Eksjö. Genom arbetet har man kommit fram till ett 

antal olika möjliga åtgärder vilka kan delas in i brandförebyggande respektive 

brandbegräsande åtgärder. I urval har detta resulterat i obligatorisk brandsyn (numera 

tillsyn), kontroll av elektrisk utrustning, vid bygglov fastställa lägsta kravnivå för brandskydd 

samt information om brandskydd till allmänheten. (Räddningsverket & 

Riksantikvarieämbetet 1999). 

Den obligatoriska brandsynen, som idag heter tillsyn, syftade till att upplysa fastighetsägarna 

om byggnadens brandskyddssituation samt hur ägarna kunde förebygga uppkomst av brand 

och vidare brandspridning. Genom att informera fastighetsägare om enkla åtgärder kan 

områdets potentiella risk för brandspridning reduceras. Dessutom begränsas risken för 

uppkomst av brand om till exempel brännbart material förvaras i låsta utrymmen och i 

mindre mängder. (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

Genom att kontrollera att de elektriska installationerna är utförda med säkringar och inte har 

skador kan ytterligare risker för uppkomst av brand förhindras. Framförallt är det viktigt att 

kontrollera dessa installationer i vindsutrymmen, källare och uthus samt utrymmen där 

brandvarnare bör finnas. Att öka användningen av brandvarnare och släckningsutrustning 

var ytterligare en målsättning tillsammans med att öka allmänhetens medvetenhet kring 

brand och brandskydd. (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

I samband med bygglov, oavsett ny-, till- eller ombyggnation, är det viktigt att fastställa 

vilken lägsta skyddsnivå som är tillåten. Detta ställer krav på bland annat tätningar av 

hålrum och genomförningar. (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 
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6.3.4 Slutsatser och åtgärder 

Brand är enklare och billigare att förebygga än att förhindra. Därför är det mycket viktigt att 

förhindra brandens möjligheter att uppstå. I och med denna slutsats lades fokus på de 

brandförebyggande åtgärderna. Dessutom utgör de brandförebyggande åtgärderna inga 

ingrepp i kulturbebyggelsen vilket de brandbegränsande åtgärderna gör i olika utsträckning. 

(Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

Många enkla åtgärder kan bidra till att förhindra uppkomst och spridning av brand, men det 

effektivaste och (ur ett ekonomiskt perspektiv) det billigaste är att förhindra uppkomst av 

brand från första början. I och med den slutsatsen lades störst vikt på de brandförebyggande 

åtgärderna som ur ett kulturvärdesperspektiv inte innebär några ingrepp, varken på eller i 

byggnaden. Att förhindra uppkomst av brand är det effektivaste sättet att skydda sig och sin 

byggnad ifrån brand. (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999).  
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6.4 Sammanställning slutsatser & åtgärder 

I tabell 2 presenteras en kort sammanställning av de tre studiernas slutsatser och 

brandskyddande åtgärder (som presenterats i 6.1–6.3) för bevarandet av respektive områdes 

äldre trähusbebyggelse. 

Tabell 2. Sammanställning av slutsatser och åtgärder för respektive stad. 

 Slutsats Åtgärd 

 
Strängnäs 

Många byggnader på området saknar 
automatiskt brandlarm vilket kan komma 
påverka tiden för detektion av brand. 

Kontrollera att befintligt brandlarm 
fungerar samt installera automatiskt 
brandlarm där detta saknas. 

Råder stor brist på jordfelsbrytare i 
elcentraler. 

Installera jordfelsbrytare och 
genomför eltillsyn minst var 10:e år. 

Godkända byggnader som ligger nära 
underkända byggnader bör placera 
sophantering på avstånd från fasaden. 

Flytta sophantering där olämplig 
placering av denna förekommer. 

Viktigt att boende och förvaltare har kunskap 
och förståelse för hur brand uppstår och 
sprids. 

Informera boende och förvaltare om 
vilka risker som föreligger. 

 
Röros Avsaknaden av branddetekterande system i 

vinds- och loftutrymmen kan påverka 
detektion av brand  i detta utrymme.  

Installation av branddetekterande 
värmekablar i vinds- och 
loftutrymmen. 

För att förhindra vidare brandspridning inom 
området och säkerställa ej angripna 
byggnaders säkerhet bör ett sprinklersystem 
mellan närliggande byggnader installeras. 

Installation av sprinklersystem 
mellan närliggande byggnader. 

Involvering av lokalbefolkningen i det 
systematiska brandskyddsarbetet kan 
förhindra snabb brandspridning i ett tidigt 
skede. 

Installation av brandposter i utkanten 
av området. 

 
Eksjö Enklare och billigare att förebygga uppkomst 

av brand än att förhindra brandspridning. 

Fokusera det systematiska 
brandskyddsarbetet på 
brandförebyggande åtgärder. 
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7 DEN AKTUELLA STUDIEN 

Rademachersmedjorna omfattar ett flertal olika verksamheter vilka beskrivs kortfattat i detta 

kapitel. Vidare beskrivs oklarheter och förhållanden som inte kunnat verifieras under den 

genomförda studien, antaganden som gjorts för att i det fortsatta arbetet kunna bedöma 

komponenter och byggnader med ett rättvist och realistiskt perspektiv.  

7.1 Verksamheter på Rademacherområdet 

På Rademacherområdet förekommer ett flertal olika verksamheter. Förutom de tre 

smidesverksstäderna som finns i Guldsmedjan, Jernberghska Gårdssmedjan och 

Kopparsmedjan förekommer också krog- och kaféverksamhet i Jernberghska Gården samt 

kaféverksamhet i Stora Fristadshuset. Stearinljustillverkning och en mindre utställning 

förekommer i Heljestrandska Smedjan. I Pontus Holmbergs Smedja hålls 

hemslöjdsverksamhet, i Lilla Verkstaden utförs lövsågning och i Bergska Smedjan finns en 

knivsmidesverksamhet. I Spångbergska Gården förekommer möbelrenovering och 

möbeltapetsering samt en mindre butiksverksamhet på bottenplan. Lägenheten på 

övervåningen stod tom vid inventeringstillfällena, dock nyttjades köksutrymmet av 

trädgårdsmästaren. Spångbergska Gårdssmedjan liksom Berglindska Smedjan håller med 

museiverksamhet vilket även Mäster Skogs Stuga gör. Idag utgör Bergska Gården ett 

konstgalleri som är öppet för allmänheten medan i Emil Olssons Fickknivsfabrik förekommer 

ett flertal olika verksamheter såsom möbelsnickeri och konstateljé. Slutligen innehåller 

Förråd & verkstadsbyggnaden förvaringsutrymmen samt verkstad för fastighetsförvaltarna 

på området.  

7.2 Antaganden och osäkerheter 

I bedömningsskedet av Rademachersmedjornas brandskydd har ett antal antaganden 

behövts göras. Dessa antaganden har gjorts för att kunna bedöma byggnadernas brandskydd 

så korrekt som möjligt utifrån bedömningsmetoden samt för att kunna göra en så realistisk 

bedömning och betygsättning som möjligt utifrån byggnadernas nuvarande brandskydd. I de 

följande avsnitten listas de antaganden och osäkerheter som har gjorts för respektive 

komponent, följt av generella antaganden för alla byggnader och slutligen presenteras 

byggnadsvisa antaganden. 

7.2.1 Komponentvisa antaganden och osäkerheter 

Avsaknad av vind Vid bedömning av sektionering och hålrum i vindsutrymmet för 

angränsande byggnad (byggnad nr.1) omfattas inte den byggnad 

utan vindsutrymme (byggnad nr.2) i den angränsande byggnadens 

(byggnad nr.1) komponentbedömning. Samma 
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brandspridningsrisk föreligger inte i ett tomt/inrett övre plan som 

i ett vinds-/loftutrymme.  

Blindbotten Vid osäkerhet om förekomst av blindbotten eller ej har 

bedömningen utgått från att konstruktionen är utformad med 

blindbotten.  

Fönsterplacering I byggnader där fönster i vertikalled är förskjutna så att direkt 

placering i vertikalled inte bildas, och förskjutningen inte 

överstiger en meter i horisontalled mellan fönster, anses dessa vara 

placerade i direkt vertikalled utifrån varandra. Bedömningen görs i 

respektive fall och i överensstämmelse med BSV-k. 

Motstående fönster För horisontellt placerade fönster i motstående byggnad som 

överstiger bedömningsmetodens avståndsintervall, görs en 

bedömning från fall till fall vilket komponentbetyg byggnaden ska 

tilldelas. Saknas sådan motstående fönsterplacering tilldelas 

högsta komponentbetyg. Komponenten Avstånd mellan 

byggnader och dess betygsintervall utgör en extra 

bedömningsgrund vid denna betygsättning i de fall där 

avståndsintervallet överskrids.  

Målat trä Målat trä som utgör ytskikt i utrymningsväg bedöms tillhöra 

ytskiktsklass III (se tabell 31 bilaga B för respektive ytskiktsklass).  

Puts Fasadmaterialet puts bedöms vara ett obrännbart fasadmaterial.  

Skorsten Byggnader med funktionell skorsten men som ej nyttjas tilldelas 

ett högre komponentbetyg. I dessa fall betraktas 

eldningsalternativet som ”inget”.  

Vind och trapphus Där tillträde till vind och trapphus utan nyckel förekommer, trots 

ett yttre skydd i form av låst ytterdörr eller dylikt, betraktas 

utrymmet som möjligt att beträdas av obehöriga. Detta medför ett 

lägre komponentbetyg.  

Ytskikt I de fall där ytskiktsmaterialet i utrymningsvägen eller trapphuset 

ej omfattas av bedömningsmetodens exempeltabell, genomförs en 

bedömning från fall till fall vilket komponentbetyg som ska 

tilldelas den aktuella byggnaden.  

  



29 

 

7.2.2 Antagande gällande alla komponenter 

 Där komponent för en byggnad helt saknas tilldelas högsta komponentbetyg i enlighet 

med BSV-k.  

 

 Bedömningen av respektive byggnads nuvarande brandskydd har utgått från värsta 

fallet, dvs. där exempelvis två dörrar med olika brandskyddsklass och utformning 

förekommer görs bedömningen utifrån den dörr som har den lägre 

brandskyddsklassen.  

 

 För bedömning av sådana komponenter som kräver dokumentation eller liknande för 

korrekt bedömning har bedömningen grundats på fastighetsförvaltarens muntliga 

besked vid de olika inventeringstillfällena. Även bedömningen avseende punkterna 

eltillsyn och jordfelsbrytare i elcentral har grundats på fastighetsförvaltarens 

muntliga besked. Vidare har bedömningen av komponenten Vinds-/loftutrymme 

baserats på fastighetsförvaltarens muntliga besked i de fall där inventering till detta 

utrymme inte kunnat genomföras. 

7.2.3 Byggnadsvisa antaganden 

Jernberghska Gårdssmedjan  I Jernberghska Gårdssmedjan förekommer inte trapphus, 

däremot förekommer brännbart material under trappan (i 

entrén) till byggnadens vindsutrymme. I och med detta kan en 

eventuell brand blockera denna utrymningsväg på grund av 

detta materials olämpliga placering. Denna komponent 

tilldelas därför det lägsta betyget. 

Stora Fristadshuset Ur ett brandtekniskt perspektiv kan den ”takkupol” som finns 

på Stora Fristadshuset (se figur 10) anses vara en form av 

lanternin vilken berörs av BSV-k. Ur ett mer byggnadstekniskt 

perspektiv klassas detta inte som en lanternin. Om brand 

skulle uppstå i byggnaden skulle flammor kunna slå mot 

fönsterrutorna, krossa dem och sprida branden vidare till 

övervåningen.  

Spångbergska Gårdssmedjan  I denna byggnad anses det finnas brännbart löst material i 

utrymmet under trappan till övervåning samt i utrymmet vid 

trappa på övervåning. Detta medför att denna komponent 

tilldelas ett lågt betyg då denna utrymningsväg kan blockeras i 

händelse av brand.  
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8 RESULTAT 

I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av den genomförda fältstudien. Först 

presenteras det befintliga brandskydd som exkluderas av bedömningsmetoden BSV-k, men 

som ändå kan ha en stor betydelse för vidare brandspridning inom området. Därefter följer 

en översiktlig presentation av respektive byggnads slutbetyg. Vidare presenteras varje 

byggnad för sig med en djupare beskrivning av komponenterna. I varje beskrivning redovisas 

även hur respektive komponent har bedömts och den aktuella byggnadens slutbetyg.  

8.1 Befintligt brandskydd på Rademachersmedjorna 

Områdets begränsade omfattning och de befintliga gator som omger Rademachersmedjorna 

medför goda möjligheter för räddningstjänsten att nå fram till nästan samtliga byggnader 

med utryckningsfordon utan att behöva köra in på området. För många byggnader har detta 

medfört ett positivt utslag för komponenten Tillgänglighet för Räddningstjänsten. Dock 

förekommer det träplank eller staket mellan byggnaderna som kan orsaka en snabbare 

brandspridning till angränsande byggnader. För majoriteten av byggnaderna består 

fasadmaterialet av trä vilket ytterligare utgör en potentiell brandspridningsrisk i detta 

tätbebyggda område . 

 I alla byggnader har en eltillsyn genomförts inom de senaste 10 åren. Vidare har även 

samtliga byggnader jordfelsbrytare monterad i elcentral samt att alla byggnader har ett 

automatiskt brandlarmsystem i form av rök- och värmedetektorer eller enbart rökdetektorer. 

Dessutom har samtliga byggnader vars fasadmaterial utgörs av trä en branddetekterande 

värmekabel installerat på ytterfasaden eller vid takfoten.  

I många, men inte alla, byggnader finns handbrandsläckare tillgängliga. Dock förekommer i 

några fall en olämplig placering av dessa, se figur 2 & 3. Genom denna placering försämras 

släckningsutrustningens synlighet och tillgänglighet. Detta kan påverka möjligheterna till en 

snabb släckningsinsats vid brandens initialskede eller möjligheterna till att förhindra 

brandspridning.  

  

Figur 2 & 3. Olämplig placering av handbrandsläckare i Kopparsmedjan t.v. och i Emil Olssons 
Fickknivsfabrik t.h.  
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I tabell 3 redovisas respektive byggnads brandskyddsbetyg samt Rademacherområdets 

genomsnittliga brandskyddsbetyg. Som framgår av tabellen är skillnaderna, med avseende på 

brandskyddet, högst väsentligt i ett vidare bevarande av Rademachersmedjorna. Tabellen 

utgör en viktig utgångspunkt och indikator för eventuella framtida brandförebyggande och 

brandbegränsande planer inom området.  

Tabell 3. Sammanställning av respektive byggnads slutbetyg och Rademacherområdets medelbetyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 4 nedan presenteras den modifierade betygstabell som respektive byggnads 

brandskyddsbetyg baseras på. Tabellen baseras dels på betygskalan som presenteras i BSV-k 

(se avsnitt 5.1) och på tidigare liknande studiers betygsgränser. Detta för att i ett vidare 

arbete underlätta möjligheten att jämföra Rademachersmedjorna med tidigare inventerade 

områden som har bedömts utifrån BSV-k.  

Tabell 4. Tabell för brandskyddsbetyg. Färgkoden förtydligar respektive byggnads slutbetyg. 

BSV-k värde Brandriskvärdering Färgkod på karta/ritning 

3,0 ≤ BSV-k Acceptabelt brandskydd Grön 

2,7 ≤ BSV-k < 3,0 Gråzon Gul 

BSV-k < 2,7 Icke Acceptabelt brandskydd Röd 

Byggnads- 

nummer 
Byggnad Betyg 

1 Spångbergska Gården 2,19 

2 Spångbergska Gårdssmedjan 2,45 

3 Berglindska Smedjan  2,86 

4 Mäster Skogs Stuga 2,98 

5 Heljestrandska Smedjan 2,87 

6 Stora Fristadshuset 3,01 

7 Jernberghska Gården 2,79 

8 Jernberghska Gårdssmedjan 2,13 

9 Guldsmedjan 2,78 

10 Pontus Holmbergs Smedja 2,59 

11 Kopparsmedjan 2,20 

12 Lilla Verkstaden 2,98 

13 Bergska Smedjan 2,95 

14 Bergska Gården 2,60 

15 Emil Olssons Fickknivsfabrik 2,66 

16 Förråd & verkstadsbyggnaden 2,50 

 

Rademacherområdets medelbetyg: 2,66 
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I figur 4 redovisas byggnadernas namn och placering på Rademacherområdet samt varje 

byggnads färgkod baserat på respektive byggnads brandskyddsbetyg.  

 

Figur 4. Respektive byggnads belägenhet på Rademacherområdet och färgkod baserat på byggnadens 
brandskyddsnivå. Källa grundkarta: Hitta.se. 

8.2 Byggnader och byggnadsbetyg 

I de följande avsnitten presenteras respektive byggnads högt respektive lågt betygsatta 

komponenter enligt den genomförda BSV-k-studien. Vidare redovisas samtliga bedömda 

komponenter i tabellform för varje byggnad i respektive avsnitt samt byggnadens slutbetyg. I 

bilaga A redovisas två sammanställda tabeller för Rademacherområdets samtliga byggnader. 

8.2.1 Byggnad nr.1 - Spångbergska Gården 

Tack vare byggnadens placering på Rademacherområdet finns goda möjligheter för 

räddningstjänsten att komma tillräckligt nära byggnaden med utryckningsfordon. Utrymme 

för uppställning av maskinstege och det fria utrymmet som möjliggör uppställning av bärbar 

stegutrustning är en av Spångbergska Gårdens bästa skydd mot brandspridning. Detta 

tillsammans med sluten takfot, eltillsyn av byggnadens elektriska utrustning och 

jordfelsbrytare i elcentral samt att den befintliga skorstenen i byggnaden inte används är 

byggnadens högst betygsatta komponenter.  

Trots dessa positiva inslag ur brandsäkerhetssynpunkt blir byggnadens slutbetyg ändå lågt på 

grund av framför allt dess brännbara träfasad, lägenhetsdörrarnas låga brandtekniska klass 

och avsaknaden av vattensprinkler. Ytterligare lågt betygsatta komponenter är byggnadens 
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korta avstånd till annan bebyggelse, bjälklagskonstruktionen (som antas vara utformad med 

blindbotten), förekomsten av brännbara material i vindsutrymmet (se figur 5) och 

utrymningsvägens brännbara ytskikt. Detta framgår av tabell 5.  

 

Figur 5. Spångbergska Gården - Löst material och möblemang i vindsutrymmet. 
 

Tabell 5. Komponent- och slutbetyg för Spångbergska Gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 1 0,038 0,038 

2. Automatiskt 
brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 0 0,067 0 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 0,6 0,07 0,042 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 5 0,076 0,38 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,19 
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8.2.2 Byggnad nr.2 - Spångbergska Gårdssmedjan 

Liksom Spångbergska Gården ligger Spångbergska Gårdssmedjan i utkanten av 

Rademacherområdet, vilket tilldelar smedjebyggnaden ett högt betyg gällande 

räddningstjänstens möjligheter att nå byggnaden med utryckningsfordon och utrymme till 

att ställa upp bärbar stegutrustning. Dock föreligger endast möjlighet till uppställning av 

maskinstege på ena sidan av byggnaden vilket sänker byggnadens komponentbetyg. I 

avsaknad av taklucka/lanternin, trapphus samt vindsutrymme har dessa komponenter i 

enlighet med bedömningsmetoden tilldelats det högsta betyget. Byggnadens befintliga 

skorsten används inte vid uppvärmning, den elektriska utrustningen har kontrollerats genom 

eltillsyn och jordfelsbrytare finns monterad i elcentral. Även dessa komponenter bidrar till 

ett högt komponentbetyg vilket redovisas i tabell 6.  

Smedjebyggnadens lägre betygsatta komponenter är bland annat byggnadens fasadmaterial 

då denna utgörs av trä (se figur 6), bjälklagskonstruktion – bedömd vara utformad som 

blindbotten, avsaknad av vattensprinkler, brännbart ytskiktsmaterial i utrymningsväg samt 

byggnadens lågt betygsatta fönster då deras brandtekniska klass och placering inte utgör 

något större hinder för vidare brandspridning.  

 

Figur 6. Spångbergska Gårdssmedjan. 
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Tabell 6. Komponent- och slutbetyg för Spångbergska Gårdssmedjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Byggnad nr.3 - Berglindska Smedjan 

För Berglindska Smedjan (se figur 7) förekommer många högre betygsatta komponenter 

vilket redovisas i tabell 7. Bland annat har byggnadens automatiska brandlarm bestående av 

rökdetektorer, eltillsyn av byggnadens elektriska utrustning, jordfelsbrytare i elcentralen, 

avsaknaden av löst material i vindsutrymmet samt byggnadens tillgänglighet för 

räddningstjänsten tilldelats ett högt komponentbetyg.  

På grund av byggnadens korta avstånd till angränsande byggnader, avsaknaden av 

vattensprinkler och utrymningsvägens ytskiktsmaterial har dessa komponenter tilldelats ett 

lågt betyg. Även byggnadens takfotsutformning och bjälklagskonstruktion utgör ett lägre 

tillskott i byggnadens slutbetyg.  

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 2 0,038 0,076 

2. Automatiskt 
brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 0,6 0,07 0,042 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 3,5 0,084 0,294 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 2 0,052 0,104 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 5 0,069 0,345 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,45 
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Figur 7. Berglindska Smedjan. 
 

Tabell 7. Komponent- och slutbetyg för Berglindska Smedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings-

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 4 0,064 0,256 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 2,7 0,07 0,189 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,86 
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8.2.4 Byggnad nr.4 - Mäster Skogs Stuga 

Mäster Skogs stuga, se figur 8, är ur brandsäkerhetssynpunkt en av områdets högst 

betygsatta byggnader. Detta beror främst på avsaknaden av trapphus och taklucka/lanternin, 

eltillsyn och monterad jordfelsbrytare i elcentral, tomt vindsutrymme samt ingen användning 

av den befintliga skorstenen.  

 

 

Figur 8. Mäster Skogs Stuga med tillhörande förråd för brandfarlig vara. 
 

Byggnadens fönsterplacering är även en bidragande faktor till det höga slutbetyget. Det enda 

fönster som finns vetter mot Rademachergatan och på andra sidan denna gata finns endast 

ett träplank. I och med detta finns ingen fönsterplacering mot någon annan byggnad vilket 

innebär att denna komponent tilldelats ett högt komponentbetyg, se tabell 8.  

Trots att byggnaden hanterar områdets gasförråd har komponenten ”Riskkällor” tilldelats 

högsta betyg. Detta tack vare placering av brandfarlig vara i låsta utrymmen, avsaknad av 

brännbart material i närheten av byggnadens fasad samt att rutiner för hantering av 

brandfarliga varor finns.  

De få komponenter som har tilldelats ett lågt betyg för denna byggnad är avsaknad av 

vattensprinkler, bjälklagskonstruktionen, byggnadens korta avstånd till annan bebyggelse 

samt dess träfasad, takfotens utformning samt byggnadens ytskiktsmaterial i 

utrymningsvägen som består av papperstapet.  
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Tabell 8. Komponent- och slutbetyg för Mäster Skogs stuga. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 5 0,07 0,35 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 5 0,084 0,42 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,98 

 

8.2.5 Byggnad nr.5 - Heljestrandska Smedjan 

Det finns flera komponenter i denna smedjebyggnad som har tilldelats ett högre 

komponentbetyg. Som gäller för huvuddelen av byggnaderna på området utgörs dessa 

komponenter av bland annat eltillsyn och jordfelsbrytare i elcentral samt avsaknad av 

taklucka/lanternin. Vidare medför det automatiska brandlarmet bestående av rök- och 

värmedetektorer, ingen användning av den befintliga skorstenen, avsaknaden av trapphus 

och ingen förekomst av löst material på vind samt avsaknaden av brandfarliga varor ett högre 

slutbetyg för Heljestrandska Smedjan.  

De komponenterna med lägst betyg är ytskiktet i utrymningsväg (som utgörs av trä i både tak 

och väggar), smedjebyggnadens träfasad (se figur 9), bjälklagskonstruktion som antas vara 

utformad med blindbotten, avsaknad av vattensprinkler samt takfotens utformning. 

Betygsättning av smedjans samtliga komponenter redovisas i tabell 9.  
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Figur 9. Heljestrandska Smedjan. 
 

Tabell 9. Komponent- och slutbetyg för Heljestrandska Smedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 2 0,038 0,076 

2. Automatiskt brandlarm 4 0,064 0,256 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 2,7 0,07 0,189 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 3,4 0,076 0,2584 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,87 
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8.2.6 Byggnad nr.6 - Stora Fristadshuset 

Av områdets samtliga 16 byggnader är det endast Stora Fristadshuset, se figur 10, som har 

tilldelats slutbetyget acceptabelt brandskydd. Tack vare att många av komponenterna uppnår 

ett medel till högt betyg, se tabell 10, uppnår byggnadens brandskyddsnivå precis den 

acceptabla brandskyddsgränsen på 3,0.  

 

Figur 10. Stora Fristadshuset med ”takkupol”. 

De komponenter som tilldelats ett högt betyg är jordfelsbrytare i elcentral samt eltillsyn av 

byggnadens elektriska utrustning, lanternin, avsaknaden av trapphus och ej heller förekomst 

av löst material i anslutning till fasad, löst material i vindsutrymmet, brandfarlig vara samt 

avslutningsvis takfotens utformning. Då byggnaden inte använder sina befintliga skorstenar 

har även denna komponent tilldelats ett högt betyg.  

Ytskikt i utrymningsväg, byggnadens bjälklagskonstruktion, vattensprinkler och 

fasadmaterial är de få komponenter som har tilldelats ett lågt betyg. Övriga betygsatta 

komponenter bidrar till byggnadens brandskydd i en större utsträckning än vad de lågt 

betygsatta komponenterna gör, dock inte i lika samma omfattning som de högst betygsatta 

komponenterna.  
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Tabell 10. Komponent- och slutbetyg för Stora Fristadshuset. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 3 0,038 0,114 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 3 0,07 0,21 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 3,4 0,076 0,2584 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 3,01 

 

8.2.7 Byggnad nr.7 - Jernberghska Gården 

I och med byggnadens placering på området, dvs. utmed Rademachergatan (se figur 11) finns 

goda möjligheter för räddningstjänsten att nå fram till byggnaden med utryckningsfordon, 

maskinstege och med bärbar stegutrustning. Detta medför ett högre komponentbetyg för 

byggnaden vilket även gäller för taklucka/lanternin och trapphus vilka saknas i byggnaden. 

Ytterligare en positivt bedömd komponent är riskkällor där de bidragande faktorerna är 

byggnadens ventilationssystem som har godkänd brandteknisk isolering, avsaknaden av 

vindsutrymme samt att ingen hantering av brandfarliga varor förekommer i byggnaden.  

 

Figur 11. Gott om utrymme för uppställning av räddningstjänstens fordon på Rademachergatan. 



42 

 

På grund av byggnadens korta avstånd till närmsta angränsande byggnad har betyget för 

denna komponent resulterat i ett mycket lågt värde. Även byggnadens brännbara fasad, 

bjälklagskonstruktion, byggnadens takfotsutformning, förekomsten av brännbara 

ytskiktsmaterial i utrymningsväg och avsaknad av vattensprinkler medför ett lågt betyg. 

Samtliga bedömda komponenter och Jernberghska Gårdens slutbetyg redovisas i tabell 11.  

Tabell 11. Komponent- och slutbetyg för Jernberghska Gården. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 0,3 0,07 0,021 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 5 0,084 0,42 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 5 0,069 0,345 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,79 

8.2.8 Byggnad nr.8 - Jernberghska Gårdssmedjan 

Mitt i Rademacherområdet ligger Jernbergshska Gårdssmedjan. Kring smedjan finns öppna 

ytor där räddningstjänstens maskinstege, utryckningsfordon och bärbara utrustning kan 

ställas upp. Dock måste dessa fordon köra in via Rademachergatan där en grind i träplanket 

måste öppnas, se figur 12. Komponenterna dörr i utrymningsväg och höjdskillnad dvs. 

taklucka/lanternin har tilldelats ett högt betyg på grund av att dessa saknas i byggnaden. 
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Slutligen har den elektriska utrustningen som avser eltillsyn och jordfelsbrytare i elcentral 

tilldelats ett högt komponentbetyg tillsammans med den täta takfoten.  

 

Figur 12. Pontus Holmbergs Smedja t.h. och Kopparsmedjan t.v. Infartsväg från Rademachergatan. 
 

Jernberghska Gårdssmedjan är en av de byggnader på Rademacherområdet som har 

tilldelats lägst slutbetyg, se tabell 12. Över hälften av bedömningsmetodens komponenter 

uppnår som högst betyget två på en femgradig skala vilket även återspeglas i slutbetyget, se 

tabell 12. Bland annat avstånd till annan bebyggelse, förekomsten av löst material, brännbart 

ytskikt i utrymningsväg, sophantering i anslutning till fasad (se figur 13), brännbart 

fasadmaterial och användning av befintlig skorsten med fast bränsle utgör dessa lågt 

betygsatta komponenter.  

 

Figur 13. Jernberghska Gårdssmedjan - Papperskorg i nära anslutning till fasad och fönster.  
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Tabell 12. Komponent- och slutbetyg för Jernberghska Gårdssmedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 1 0,038 0,038 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 0,6 0,07 0,042 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 3 0,084 0,294 

11. Rökgaskanaler 1 0,061 0,061 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,1 0,076 0,3116 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,345 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,13 

 

8.2.9 Byggnad nr.9 - Guldsmedjan 

Liksom Jernberghska Gården har Guldsmedjan ett mycket kort avstånd till angränsande 

byggnad, se figur 14. Vidare förekommer även sophantering intill byggnadens träfasad vilket 

ytterligare utgör en stor riskfaktor och kan vara avgörande för upphov av anlagd brand samt 

vidare brandspridning. Byggnadens befintliga uppvärmningsalternativ (skorsten) används 

inte vilket ger ett högt betyg, dock förekommer brandfarlig vara då byggnaden används som 

smidesverkstad. Dessa behållare förvaras inte i låst utrymme utan står framme och 

tillgängligt dygnet runt (däremot finns varningsdekaler på byggnadens entrédörr om att vid 

brand ska dessa gasbehållare föras i säkerhet). Bjälklagskonstruktionen, öppning i takfoten, 

avsaknad av vattensprinkler samt förekomst av brännbart ytskiktsmaterial i utrymningsväg 

är ytterligare lågt betygsatta komponenter vilket även framgår av tabell 13.  
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Figur 14. Guldsmedjan t.h. och Jernberghska Gården t.v. Kort avstånd till angränsande byggnad.  
 

Trots förekomsten av flera lågt betygsatta komponenter har byggnaden några högt betygsatta 

komponenter: byggnadens elcentral är utrustat med jordfelsbrytare och den elektriska 

utrustningen har genomgått eltillsyn, det finns goda möjligheter för räddningstjänsten att nå 

fram till byggnaden med utryckningsfordon för släckningsarbete och då trapphus inte 

förekommer har även denna komponent tilldelats högsta betyg.  

Tabell 13. Komponent- och slutbetyg för Guldsmedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 3,8 0,07 0,266 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 3,6 0,084 0,3024 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,78 
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8.2.10 Byggnad nr.10 - Pontus Holmbergs Smedja 

Smedjebyggnaden ligger längsmed Rademachergatan och intill den grind som finns i 

träplanket som följer denna gata, se figur 12. Detta medför goda insatsmöjligheter för 

räddningstjänsten att nå byggnaden med utryckningsfordon. Den öppna ytan intill 

byggnaden möjliggör även uppställning av bärbar utrustning. Genom detta tilldelas denna 

komponent ett högt betyg vilket tillsammans med avsaknaden av trapphus och 

taklucka/lanternin, genomförd eltillsyn och monterad jordfelsbrytare i elcentral utgör 

byggnadens högst betygsatta komponenter. Vidare har även frånvaron av brandfarlig vara 

och avsaknad av ventilation genom byggnaden tilldelats ett högt komponentbetyg, se tabell 

14.  

Dock uppnår byggnaden inte ett tillfredställande brandskydd främst på grund av byggnadens 

brännbara fasadmaterial och avsaknad av vattensprinklersystem. Ytterligare faktorer som 

drar ner betyget är byggnadens takfotsutformning, brännbara ytskiktsmaterial i 

utrymningsvägen, bjälklagskonstruktion, det löst lagrade brännbara material som finns i 

vindsutrymmet (se figur 15) samt det korta skyddsavståndet till angränsande byggnad. 

 

Figur 15. Pontus Holmbergs Smedja - Löst brännbart material och möblemang i vindsutrymmet.  
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Tabell 14. Komponent- och slutbetyg för Pontus Holmbergs Smedja. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 1 0,038 0,038 

2. Automatiskt brandlarm 4 0,064 0,256 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 2,7 0,07 0,189 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 5 0,076 0,38 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,59 

8.2.11 Byggnad nr.11 - Kopparsmedjan 

Den andra smedjebyggnaden som finns belägen nära grinden i träplanket längsmed 

Rademachergatan är Kopparsmedjan, se figur 12. Precis som för Pontus Holmbergs Smedja 

är denna grind viktig för räddningstjänstens tillgänglighet till området. Den goda 

tillgängligheten höjer Kopparsmedjans slutbetyg då släckningsarbete möjliggörs på flera 

sidor om byggnaden. En ytterligare positivt verkande faktor är byggnadens eltillsyn som 

utförts inom de senaste 10 åren samt den monterade jordfelsbrytaren i elcentral. Förutom 

dessa komponenter tillför även avsaknaden av trapphus som utrymningsväg, avsaknaden av 

taklucka/lanternin och frånvaro av brandfarliga varor en förhöjd brandskyddsnivå, se tabell 

15.  
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Tabell 15. Komponent- och slutbetyg för Kopparsmedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 1 0,038 0,038 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 2,4 0,07 0,168 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 4 0,084 0,336 

11. Rökgaskanaler 1 0,061 0,061 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 5 0,076 0,38 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,20 

 

Viktigt att nämna är att vindsutrymmet, vilket även anses som en riskkälla, kan tillträdas 

utan tillgång till nyckel samt att detta utrymme utgör förvaring av diverse brännbara föremål. 

Vidare sänker byggnadens bjälklagskonstruktion samt byggnadens korta avstånd till 

angränsande byggnad slutbetyget. Ytterligare faktorer som drar ner slutbetyget för 

Kopparsmedjan är byggnadens brännbara fasad och brännbara ytskikt i utrymningsväg samt 

öppningar i takfoten ovan fönster. Eftersom smedjebyggnaden används aktivt idag som 

smedja innebär detta att byggnadens befintliga skorsten används vilket sänker byggandens 

brandskyddsnivå.  

8.2.12 Byggnad nr.12 - Lilla Verkstaden 

Lilla Verkstaden är den näst minsta byggnaden och är en av två byggnader som uppnår näst 

högst slutbetyg ur brandskyddssynpunkt inom Rademacherområdet. Detta trots byggnadens 

korta avstånd till angränsande byggnad (ca 2,5 meter), se figur 16, och dess brännbara 

träfasad. Bjälklagskonstruktionen som utgörs av blindbotten, brännbara ytskiktsmaterial i 

utrymningsvägen och avsaknaden av vattensprinkler gör att byggnadens slutbetyg inte 

uppnår betyget acceptabelt brandskydd.  
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Figur 16. Kort avstånd mellan Lilla Verkstaden t.h. och Bergska Smedjan t.v. 

Några av de högst betygsatta komponenterna, vilka tillför ett högt betyg för Lilla Verkstaden 

(se tabell 16) är byggnadens takfotsutformning, monterad jordfelsbrytare i elcentral och 

genomförd eltillsyn, frånvaron av brännbart material i vindsutrymmet samt att ingen 

användning av den befintliga skorstenen förekommer. Även fönsterplaceringen och 

tillgängligheten för räddningstjänsten tillför ett högt komponentbetyg.  

 

Tabell 16. Komponent- och slutbetyg för Lilla Verkstaden. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 3,8 0,07 0,266 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 3,5 0,084 0,294 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,98 
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8.2.13 Byggnad nr.13 - Bergska Smedjan 

Bergska Smedjan är belägen i gatukorsningen mellan Rademachergatan och Bruksgatan, se 

figur 17. Detta medför mycket goda förutsättningar för räddningstjänsten att nå 

smedjebyggnaden med utryckningsfordon och utrymme till uppställning av maskinstege 

och/eller bärbar stegutrustning finns i anslutning till byggnaden. Vidare medför bland annat 

avsaknaden av taklucka/lanternin, brandfarliga varor samt löst brännbart material på vind 

höga komponentbetyg för byggnaden.  

 

Figur 17. Bergska Smedjan (centralt) med Rademachergatan t.v. och Bruksgatan t.h.   

Avståndet till angränsande byggnad, avsaknaden av vattensprinklersystem och det brännbara 

fasadmaterialet är de lägst betygsatta komponenterna. Vidare utgör även 

bjälklagskonstruktionen, takfotsutformningen och utrymningsvägens brännbara ytskikt ett 

lågt betyg, se tabell 17.  

Tabell 17. Komponent- och slutbetyg för Bergska Smedjan. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 3,8 0,07 0,266 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 5 0,09 0,45 

10. Riskkällor 5 0,084 0,42 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 1 0,052 0,052 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 5 0,076 0,38 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,95 
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8.2.14 Byggnad nr.14 - Bergska Gården 

Bergska Gården är en av två byggnader vars fasadmaterial klassas som obrännbart. 

Byggnadens putsade fasad tillsammans med dess täta takfot, den goda tillgängligheten för 

räddningstjänsten, avsaknad av trapphus samt ingen användning av byggnadens befintliga 

skorsten utgör några av de högst betygsatta komponenterna för Bergska Gården. Vidare har 

även monterad jordfelsbrytare i elcentral samt eltillsyn över byggnadens elektriska 

utrustning tilldelats ett högre betyg, se tabell 18.  

Dessvärre har Bergska Gården tilldelats slutbetyget icke acceptabelt brandskydd på grund av 

byggnadens korta avstånd till angränsande byggnad, avsaknad av vattensprinklersystem, det 

ej sektionerade vindsutrymmet, bjälklagskonstruktionen samt träpanelen i utrymningsvägen 

då alla dessa komponenter har tilldelats ett lågt betyg. Möjligheten för obehöriga att nå 

vindsutrymmet utan tillgång till nyckel och sophantering i anslutning till fasaden (se figur 18) 

är ytterligare bidragande faktorer till byggnadens låga slutbetyg.  

 

Figur 18. Bergska Gården - Papperskorg i nära anslutning till fasad och fönster. 
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Tabell 18. Komponent- och slutbetyg för Bergska Gården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.15 Byggnad nr.15 - Emil Olssons Fickknivsfabrik 

Den största byggnaden på Rademacherområdet är Emil Olssons Fickknivsfabrik. Byggnaden 

har liksom många andra byggnader på området många komponenter med ett högt tilldelat 

komponentbetyg, men också många lågt betygsatta komponenter. Detta medför att 

byggnadens slutbetyg inte når upp till bedömningsmetodens gråzonsnivå (se tabell 19).  

Av byggnadens komponenter som har tilldelats ett högt betyg är i urval takfotsutformningen, 

genomförd eltillsyn, jordfelsbrytare i elcentral, trapphusens obrännbara ytskiktsmaterial 

samt byggnadens obrännbara fasadmaterial. De lågt betygsatta komponenterna som sänker 

slutbetyget är bland annat avstånd till annan byggnad, dörr i utrymningsväg, fönstrens låga 

brandtekniska klass och deras placering, avsaknaden av vattensprinkler samt löst brännbart 

material i utrymningsvägar, se figur 19.  

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 1 0,038 0,038 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 5 0,052 0,26 

7. Fönster 2,4 0,07 0,168 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 2,6 0,084 0,2184 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 4,3 0,076 0,3268 

15. Vinds/loftutrymme 1 0,069 0,069 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,60 
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Figur 19. Emil Olssons Fickknivsfabrik - Brännbart material och möblemang i trapphus. 
 

Tabell 19. Komponent- och slutbetyg för Emil Olssons Fickknivsfabrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.16 Byggnad nr.16 - Förråd & verkstadsbyggnad 

Förråd & verkstadsbyggnaden, se figur 20, är sammanbyggd med Emil Olssons 

Fickknivsfabrik. I och med att dessa två byggnader är sammanbyggda förekommer inget 

skyddsavstånd byggnaderna emellan. Huvuddelen av byggnadens fasad utgörs av brännbart 

material vilket sänker byggnadens slutbetyg. Avsaknaden av sprinklersystem, 

fönsterplaceringen ihop med låg brandteknisk fönsterklass samt brännbart ytskiktsmaterial i 

utrymningsväg är några komponenter med ett lågt betyg vilka redovisas i tabell 20.  

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 2 0,064 0,128 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 0 0,067 0 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 5 0,052 0,26 

7. Fönster 0,3 0,07 0,021 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 3,8 0,084 0,42 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 5 0,076 0,38 

15. Vinds/loftutrymme 3 0,069 0,207 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 5 0,072 0,36 

Summa = BSV-k betyg 2,66 
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Figur 20. Förråds & verkstadsbyggnaden. 
 

Byggnaden har tilldelats ett lågt slutbetyg trots de många komponenter med ett högt 

komponentbetyg. Bland annat finns ett automatiskt brandlarm installerat som utgörs av 

rökdetektorer, sektionerat vindsutrymme och sluten takfotsutformning. Ytterligare högt 

betygsatta komponenter är monterad jordfelsbrytare, eltillsyn över byggnadens elektriska 

utrustning samt avsaknaden av trapphus och taklucka/lanternin.  

Tabell 20. Komponent- och slutbetyg för Förråd & verkstadsbyggnad. 

  A B A*B 

Komponent Gradering 
Viktnings- 

värde Produkt 

1. Avstånd till annan 
bebyggelse 0 0,038 0 

2. Automatiskt brandlarm 4 0,064 0,256 

3. Bjälklagskonstruktion 1 0,068 0,068 

4. Dörr i utrymningsväg 5 0,067 0,335 

5. Elektrisk utrustning 5 0,031 0,155 

6. Fasad 0 0,052 0 

7. Fönster 0,3 0,07 0,021 

8. Höjdskillnad 5 0,022 0,11 

9. Löst material 1 0,09 0,09 

10. Riskkällor 3,5 0,084 0,294 

11. Rökgaskanaler 5 0,061 0,305 

12. Vattensprinkler 0 0,084 0 

13. Takfotsutformning 5 0,052 0,26 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 3,4 0,076 0,2584 

15. Vinds/loftutrymme 4 0,069 0,276 

16. Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 1 0,072 0,072 

Summa = BSV-k betyg 2,50 
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9 RESULTATANALYS 

I detta kapitel har en analys avseende studiens resultat genomförts. Vidare presenteras 

Rademacherområdets brandriskzoner och vilka åtgärder som kan genomföras för att höja 

brandskyddsnivån för de mest utsatta byggnaderna. 

9.1 Byggnadernas brandskydd 

Byggnadernas olika verksamheter påverkar hur stor risken för uppkomst av brand är i 

respektive byggnad. Risken för uppkomst av brand föreligger i högre grad i byggnader där 

exempelvis smedjeverksamhet förekommer, där brandfarliga varor brukas eller där en öppen 

brinnande låga finns inne i byggnaden. I de andra byggnaderna föreligger inte samma risk för 

uppkomst av brand utifrån den verksamhet som bredrivs, exempelvis kafé- och 

museiverksamhet. Dock kan ett elfel orsaka kortslutning och leda till uppkomst av brand.  

Ytterligare en aspekt är hur väl byggnadernas exteriöra brandskydd står emot yttre påverkan, 

exempelvis en brand i närliggande byggnad. Genom ett bra brandskyddande (obrännbart) 

fasadmaterial och brandskyddsklassade fönster är byggnaden mindre utsatt för vidare 

brandspridning. Dock utgör trä huvuddelen av byggnadernas exteriöra ytskikt samt 

förekommer ej brandskyddsklassade fönster i alla byggnader på Rademacherområdet.  

Vid bedömningen av några komponenter har det visat sig vara svårt att genomföra en korrekt 

bedömning. Exempelvis har komponenten Fönster där bedömning av fönsterplacering till 

motstående byggnads fönster utgjort svårigheter i betygsbedömningen. Denna komponent 

omfattar endast ett avstånd på upp till fem meter till angränsande byggnads fönster. Utöver 

detta avstånd finns ingen angivelse om hur bedömningen ska göras. Komponenten Avstånd 

till annan bebyggelse har i de fall då detta avstånd överskridits använts som stöd för att 

kunna tilldela ett så korrekt betyg som möjligt. Nedan redovisas ett antal fall där 

bedömningsmetodens utformning fått avgörande betydelse för respektive byggnads 

slutbetyg.  

Heljestrandska Smedjan - Hälften av de komponenter som har tilldelats ett högt betyg är 

komponenter som saknas i denna byggnad. I och med att avsaknaden av komponenter 

medför ett högt komponentbetyg kan detta tolkas som om byggnadens brandskydd är 

tillräckligt, vilket inte är fallet. Avsaknaden av en potentiell riskkälla innebär inte per 

automatik att byggnaden blir säkrare ur ett brandperspektiv. Brand kan inte orsakas av en 

risk som inte föreligger, men samtidigt höjer detta faktum inte byggnadens brandskyddsnivå 

för övriga bedömda komponenter.  

Att en byggnad ska uppnå ett acceptabelt brandskydd för att en risk inte föreligger just i 

denna byggnad blir missvisande. Det verkliga hotet/risken vägs upp av de komponenter som 

inte finns och som då har tilldelats högsta komponentbetyg. Övriga risker som drar ned 

byggnadens brandskyddsnivå kommer i skymundan på grund av dessa högt betygsatta 

komponenter.  
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Stora Fristadshuset – Till skillnad från de andra byggnaderna har Stora Fristadshuset 

som enda byggnad uppnått betyget acceptabelt brandskydd. Av de komponenter som 

bedömts är det endast fem komponenter som har betyget två eller lägre och sex komponenter 

som har tilldelats högsta komponentbetyg. Detta innebär för Stora Fristadshuset att de lägre 

betygsatta komponenterna vägs upp av komponenterna med ett högt betyg. Följden av detta 

återspeglas i byggnadens slutbetyg, se tabell 10. Detta betyder inte att byggnaden har ett 

godkänt brandskydd. Bland annat har komponenten Dörr i utrymningsväg tilldelats högsta 

komponentbetyg i enlighet BSV-k för att den inte förekommer i byggnaden, vilket resulterar i 

ett missvisande slutbetyg.  

Jernberghska Gården - Trots att Jernberghska Gården har ett väldigt högt 

komponentbetyg på åtta av de totalt 16 komponenterna uppnår byggnaden inte ett högre 

slutbetyg än 2,79. Detta beror på byggnadens övriga komponenter som bedömningsmetoden 

berör. Dessa komponenter har ett så pass lågt betyg att byggnadens sammanvägda betyg med 

en mindre marginal passerar gränsdragningen mellan betygen icke acceptabelt brandskydd 

och gråzon. Samtidigt väcker det en oro över den stora nivåskillnaden för de olika 

komponenterna i brandskyddet för byggnaden.  

Jernberghska Gårdssmedjan – I entréhallen i Jernberghska Gårdssmedjan förekommer 

löst material under trappan till övervåningen. Detta material kan förhindra en utrymning 

från övre plan. I och med detta har denna byggnad tilldelats ett lågt betyg på komponenten 

Löst material trots att denna komponent egentligen endast berör löst material i trapphus, 

vind och på innergården.  

Emil Olssons Fickknivsfabrik - En komponent som har tilldelats ett högt betyg är 

tillgängligheten för räddningstjänsten. Det finns goda möjligheter att nå fram till byggnaden 

med utryckningsfordon från bilparkeringen på byggnadens baksida (vilket inte inkluderas i 

området) och via infarten vid Bruksgatan. Däremot finns det inte tillräckligt 

manöverutrymme inom själva området för utryckningsfordonen så att de kan nå längre in på 

området från denna infart. Ett träplank mellan Emil Olssons Fickknivsfabrik och Lilla 

Verkstaden hindrar en möjlig tillträdesväg till byggnaden via infarten på Rademachergatan, 

se figur 12. Bedömningsmetoden bedömer endast om det finns möjlighet till att nå fram till 

byggnaden. Inte på vilket sätt, dvs. om utryckningsfordon måste backa eller om det finns 

möjlighet att vända inne på området eller dylikt.  

Vidare förekommer stora mänger trä i byggnaden. Dessa lagerutrymmen som nyttjas av 

möbelverkstaden kan ha en avgörande roll i om byggnaden, under brandförhållanden, kan 

räddas eller om brandspridning till de angränsande byggnaderna kan förhindras. Att 

byggnaderna innehåller stora mängder brännbart material i andra utrymmen än vind, 

trapphus eller innergård är något som inte heller omfattas av bedömningsmetoden.  
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9.2 Riskzoner på Rademachersmedjorna 

Utifrån respektive byggnads slutbetyg har ett flertal olika riskzoner identifierats som utgör en 

högre risk för brandspridning, se figur 21. Dessa högre utsatta brandriskzoner är spridda över 

hela Rademacherområdet vilket innebär att en uppkommen brand i områdets ena ände kan 

komma att spridas vidare till andra delar av området. Detta medför att stora delar av 

området snabbt kan bli involverat.  

 

Figur 21. Rademachersmedjornas zoner. Zonerna markerar de områden där en högre risk för brand 
föreligger (i och med byggnadernas låga brandskyddsnivå). Källa grundkarta: Hitta.se 

I de nedanstående avsnitten redovisas en indelning av Rademacherområdet i olika riskzoner 

utifrån respektive byggnads brandskyddsbetyg. För varje riskzon redovisas åtgärdsförslag för 

de byggnader som fått betyget icke acceptabelt brandskydd.  

9.2.1 Zon med hög brandrisk 1 

Utmed Tullgatan utgör Spångbergska Gården och Spångbergska Gårdssmedjan en större 

brandrisk och därigenom en högre risk för brandspridning än vad den närliggande 

Berglindska Smedjan utgör. Både Spångbergska Gården och Spångbergska Gårdssmedjan 

har slutbetyget icke acceptabelt brandskydd, se tabell 5 och 6. Ett flertal åtgärder bör därför 

vidtas för att höja byggnadernas brandskyddsnivå (enligt bedömningsmetoden BSV-k). I 

tabell 21 och 22 presenteras möjliga brandskyddshöjande åtgärdsförslag för respektive 

byggnad i denna brandriskzon.  
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Tabell 21. Spångbergska Gården – Åtgärdsförslag. 

 

Tabell 22. Spångbergska Gårdssmedjan – Åtgärdsförslag. 

9.2.2 Zon med hög brandrisk 2 

Jernberghska Gårdssmedjan utgör en egen brandriskzon dels på grund av sin centrala 

belägenhet inom Rademacherområdet, men också för att de angränsande byggnadernas 

brandskyddsnivå antingen är inom gråzon eller acceptabelt brandskydd vilket då begränsar 

riskzonens omfattning. I tabell 23 nedan presenteras åtgärdsförslag för Jernberghska 

Gårdssmedjan.  

Tabell 23. Jernberghska Gårdssmedjan – Åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslag Spångbergska Gården Brandskyddsbetyg: 2,19 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

4 

Måla de spegeldörrar som förekommer med 
brandskyddsfärg. Detta förlänger dörrens 

genombrinningstid (Walmerdahl & Werling 
2000). 

Okänt* 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer på vinden. 

+0,36 

10 Hålla vindsutrymmet låst. +0,08 

 

Kommentar 
Genom att utföra dessa åtgärder höjs byggnadens brandskyddsnivå från 2,19 till 2,63. 
*I och med att denna åtgärd inte omfattas av bedömningsmetoden BSV-k finns ingen angiven mängd 
över hur mycket en sådan åtgärd höjer byggnadens brandskydd. Däremot anses en sådan åtgärd 
tillsammans med övriga föreslagna åtgärder höja byggnadens brandskyddsbetyg över gränsen 2,70. 

Åtgärdsförslag Spångbergska Gårdssmedjan Brandskyddsbetyg: 2,45 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer under trappa och i utrymmet vid 
trappa på övervåning. 

+0,36 

10 
Ta bort sophantering som förekommer i 
anslutning till byggnadens fasad. 

+0,13 

 

Kommentar 

Utförs de föreslagna åtgärderna kommer byggnadens brandskyddsnivå höjas från 2,45 till 2,94.  

Åtgärdsförslag Jernberghska Gårdssmedjan Brandskyddsbetyg: 2,31 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer under trappa. 

+0,36 

10 
Ta bort sophantering som förekommer i 
anslutning till byggnadens fasad. 

+0,13 

 

Kommentar 

Dessa enkla åtgärder höjer byggnadens brandskyddsnivå från 2,31 till 2,80.  
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9.2.3 Zon med hög brandrisk 3 

Utmed Rademachergatan ligger Pontus Holmbergs Smedja och Kopparsmedjan. Dessa två 

byggnader är sammanlänkade genom det träplank (se figur 12) som finns längs 

Rademachergatan vilket kan utgör en potentiell brandbärare, samt att båda byggnadernas 

brandskyddsnivå bedöms vara icke acceptabelt. För att höja respektive byggnads 

brandskyddsnivå presenteras i tabell 24 och 25 möjliga brandskyddshöjande åtgärder.  

 
Tabell 24. Pontus Holmbergs Smedja – Åtgärdsförslag. 

 

Tabell 25. Kopparsmedjan – Åtgärdsförslag. 

 

9.2.4 Zon med hög brandrisk 4 

Brandriskzon fyra utgörs av Rademacherområdets två putsbeklädda byggnader samt Förråd 

& verkstadsbyggnaden. I denna brandriskzon hotas alla tre byggnader av brandspridning om 

brand bryter ut i någon av dessa byggnader då samtliga byggnader har tilldelats betyget icke 

acceptabelt brandskydd. Speciellt utsatt är Emil Olssons Fickknivsfabrik då denna byggnad 

omges av två byggnader med ett icke acceptabelt brandskydd (se figur 21). Vidare 

förekommer det lagring av trämaterial till möbelverkstaden i Emil Olssons Fickknivsfabrik 

vilket kraftigt ökar byggnadens brandbelastning. I tabell 26, 27 och 28 nedan presenteras 

Åtgärdsförslag Pontus Holmbergs Smedja Brandskyddsbetyg: 2,59 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer i vindsutrymmet. 

+0,36 

10 Hålla vindsutrymmet låst. +0,08 

 

Kommentar 

Byggnadens brandskyddsnivå höjs från 2,59 till det acceptabla brandskyddsvärdet 3,03 genom att 
dessa föreslagna åtgärder genomförs vilket tillför att byggnaden utgör en mindre brandrisk.  

Åtgärdsförslag Kopparsmedjan Brandskyddsbetyg: 2,20 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer i vindsutrymmet. 

+0,36 

10 Hålla vindsutrymmet låst. +0,08 

16 

Byta ut träpanelen i hall/entré och vid trappa till 
ett material med brandteknisk klass i enlighet 
med BBR 20. Ex. gipsskiva, brandskyddsmålad 
spånskiva 

+0,14 (brandskyddsmålad 
spånskiva) 

+0,29 (gipsskiva) 

 

Kommentar 

Dessa föreslagna åtgärder höjer byggnadens brandskyddsnivå från 2,20 till 2,782,93 (beroende 
på val av ytskiktsmaterial) vilket omfattas av gråzonen. Dock påverkas byggnadens interiöra 
karaktär avsevärt.  
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möjliga åtgärdsförslag för respektive byggnad inom bedömda riskzonen.  

 

Tabell 26. Bergska Gården – Åtgärdsförslag. 

 

Tabell 27. Emil Olssons Fickknivsfabrik – Åtgärdsförslag. 

 

Tabell 28. Förråd & verkstadsbyggnad – Åtgärdsförslag. 

 

Åtgärdsförslag Bergska Gården Brandskyddsbetyg: 2,60 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer på vinden. 

+0,36 

10 
Ta bort sophantering som förekommer i 
anslutning till byggnadens fasad.  

+0,13 

16 

Byta ut träpanelen i hall/entré, trappa och i hall 
på övervåningen till ett material med 
brandteknisk klass i enlighet med BBR 20. Ex. 
gipsskiva, brandskyddsmålad spånskiva. 

+0,14 (brandskyddsmålad 
spånskiva) 

+0,29 (gipsskiva) 

 

Kommentar 

Genom att utföra dessa åtgärder höjs byggnadens brandskyddsnivå från 2,60 till 3,233,38 
beroende på ytskiktsval.  

Åtgärdsförslag Emil Olssons Fickknivsfabrik Brandskyddsbetyg: 2,66 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan det brännbara material som 
förekommer i trapphuset. 

+0,36 

10 
Brandisolera ventilation som går genom 
bjälklaget. 

+0,10 

 

Kommentar 

Dessa åtgärder tillför byggnaden ett förhöjt brandskydd från 2,66 till det acceptabla 3,12.  

Åtgärdsförslag Förråd & verkstadsbyggnad Brandskyddsbetyg: 2,50 

Komponent nr. Åtgärd Betygspåverkan 

9 
Rensa undan brännbart material som 
förekommer i vindsutrymmet. 

+0,36 

10 
Ta bort sophantering som förekommer i 
anslutning till byggnadens fasad.  

+0,13 

16 
Byta ut träpanelen i verkstaden till ett material 
med brandteknisk klass i enlighet med BBR 20. 
Ex. gipsskiva, brandskyddsmålad spånskiva.  

+0,14 (brandskyddsmålad 
spånskiva) 

+0,29 (gipsskiva) 

 

Kommentar 

Dessa åtgärder tillför ett förhöjt brandskydd för byggnaden från 2,50 till det acceptabla 3,28.  
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9.3 Allmänna åtgärdsförslag för Rademachersmedjorna 

Som tidigare har nämnts i avsnitt 6.3.4 är brandförebyggande åtgärder oftast enklare och 

ekonomiskt mer fördelaktiga att inrikta brandskyddsarbetet på. Åverkan på byggnaderna 

minimeras genom denna metod. Brandförebyggande åtgärder innebär att 

brandskyddsarbetet fokuseras på att förebygga uppkomsten av brand. Brandbegränsande 

åtgärder innebär att man, då branden redan har initierats, försöker begränsa brandens 

utveckling och dess spridning till annan bebyggelse.  

En bra brandförebyggande åtgärd för att öka brandskyddet på hela området vore att 

butiksägare, butiksanställda, fastighetsförvaltare, museipersonal samt andra berörda 

genomgår en brand- och släckningsutbildning eller åtminstone deltar på en föreläsning 

angående hur man ska handskas med och släcka en initierad brand. För att bibehålla denna 

kunskap och brandmedvetenheten bör en årlig föreläsning om brand hållas för personal på 

Rademacherområdet.  

Vidare bör en årlig genomgång av den brandutrustning som förekommer i respektive 

byggnad genomföras ihop med butiksägare, butiksanställda och museipersonal så att denna 

utrustning hanteras på rätt och effektivaste sätt i händelse av brand eller olycka. 

Handbrandsläckare, brandfilt och första hjälpen utrustning är förslagsvis utrustning som bör 

finnas tillgängligt i varje byggnad och på varje våningsplan. Ytterligare bör även det 

byggnadstekniska brandskyddet genomgå en kontroll ihop med butiksägare, butiksanställda 

och museipersonal för att förhindra exempelvis lagring av brännbart material i 

utrymningsväg eller blockering av släckningsutrustning.  

Alla dessa åtgärder är något som bör, om det inte redan finns, vara med i 

Rademacherområdets systematiska brandskyddsarbete. Åtgärderna är enkla och utgör inga 

stora förändringar för de pågående verksamheterna på området.  I samband med dessa 

införanden i det systematiska brandskyddsarbetet kan det också vara aktuellt att se över, 

kontrollera och uppdatera detta levande dokument samt inte minst kontrollera att denna 

faktiskt följs.  
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10 DISKUSSION 

För att uppfylla dagens lagkrav på brandskydd måste bland annat ytskiktsmaterial, golv- och 

innertakytor, dörrar och fönster mm. vara utformade med en viss lägsta brandteknisk klass 

beroende på vilken sorts byggnad som avses och vilken verksamhet som bedrivs/ska 

bedrivas. Vidare ställs krav på bland annat byggnadens placering på tomten, byggnadens 

gestaltning, yttertaksmaterial och fasadmaterial. Det innebär att det inte räcker med att vara 

medveten om brandriskerna och vara förberedd med handbrandsläckare, brandlarm och 

brandfilt mm. Lagen är utformad ur ett bredare perspektiv. Man ska inte enbart skydda sin 

egen byggnad utan även andras byggnader. Genom att förebygga uppkomst av brand och 

brandspridning i den egna byggnaden minskar risken avsevärt att grannfastighetens byggnad 

börjar brinna och sprider branden vidare. Som fastighetsägare vill man inte att den egna 

byggnaden ska börja brinna på grund av att grannfastighetens brandskydd inte är tillräckligt. 

För att förhindra att brand sprider sig till en angränsande byggnad genom infallande 

värmestrålning från närliggande byggnader eller att flygbränder och gnistregn faller ner på 

hustak och sprider branden vidare, är det krav på att byggnaden inte få vara placerad 

närmare tomtgränsen än fyra meter. Undantagsfall förekommer där grannen har godkänt 

utbyggnad eller dylikt närmare tomtgränsen. I dessa fall är det viktigt att grannen vet vilka 

risker detta godkännande medför när denne tillåter uppförande av byggnad närmare 

fastighetsgränsen än fyra meter. I och med att många av byggnaderna på 

Rademachersmedjorna är placerade närmare varandra än fyra meter är det mycket viktigt att 

begränsa en uppkommen brands spridningsmöjligheter.  

Ur ett byggnadstekniskt brandperspektiv är det stor skillnad mellan dagens gällande lagar 

(LSO, BBR, PBL mm) och Magnus Erikssons stadslag. Byggnadstekniska åtgärder som ej kan 

implementeras på grund av Rademacherområdets kulturhistoriska värde måste komplitteras 

genom ett vidare och välutvecklat organisatoriskt brandskydd. Genom att tillgå människors 

närvaro i byggnaderna i det organisatoriska brandskyddet kan det totala brandskyddet uppnå 

en acceptabel nivå. I Norge har man arbetat aktivt med att försöka hitta så kallade ”eldsjälar” 

och att få boende inom den äldre trähusbebyggelsen att bli mer medvetna om vilka 

brandrisker som finns. Man har installerat brandposter i utkanten av området för att öka 

befolkningens möjligheter att förhindra brandspridning. Just denna lösning med 

brandposter är kanske inte så aktuell för Rademachersmedjorna då det endast finns 

människor/personal på området under dagtid och att det saknas boende i närheten av 

Rademacherområdet som kan agera i händelse av brand under kvälls- och nattid, men 

tanken bakom att de människor som arbetar på området involveras i brandskyddet är något 

som skulle kunna utvecklas och höja Rademachersmedjornas brandskydd.  

Det kan vara svårt att implementera brandbegränsande åtgärder utan att förändra 

byggnadens karaktär, exteriör och/eller interiör. Dessa åtgärder kan vara ekonomiskt 

kostsamma och medföra åverkan på byggnaden. Brandförebyggande åtgärder kan vidtas utan 

att skada byggnadens kulturhistoriska värde. Dessa åtgärder är oftast billigare vilket därför 

kan vara mer tilltalande för exempelvis fastighetsägare. I sådana sammanhang, då 

byggnadernas exteriör genom lag och/eller annat skydd inte får förvanskas, kan 

brandförebyggande åtgärder vara att förespråka. Detta gäller såväl tekniska som 
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organisatoriska lösningar. I de båda tidigare redovisade fallen från Eksjö och Röros har man 

kommit fram till ett flertal möjliga brandskyddslösningar och utvecklat ett bättre brandskydd 

för området i respektive stad. Dessa lösningar kan vara aktuella att implementera på 

Rademacherområdet. Framför allt i Brandskydd i trästäder (Räddningsverket & 

Riksantikvarieämbetet 1999) presenteras ett flertal åtgärder som bör implementeras för att 

ytterligare höja Rademacherområdets brandskyddsnivå. Dessa åtgärder är administrativt 

brandförebyggande åtgärder, exempelvis att brandvakter eller liknande finns till hands vid 

större arrangemang såsom marknader och föreställningar. Vidare kan man höja 

brandmedvetenheten hos personal på området. Detta innebär att informera om 

brandspridningsrisker, öka kunskap om hur en brand kan uppstå vid olika scenarier samt 

öka kunskapen om hur man släcker en brand (i ett tidigt stadium). ”All elektrisk utrustning 

som inte behöver kontinuerlig ström kan kopplas till en huvudströmbrytare som slås ifrån 

när utrustningen inte används” (Räddningsverket & Riksantikvarieämbetet 1999). 

En aspekt som kan vara av yttersta vikt när det gäller bevarandet av Rademachersmedjorna 

är att få besökare på området att bli mer brandriskmedvetna. Vid större arrangemang såsom 

vid marknader eller föreställningar kan man exempelvis uppmana rökare att fimpa cigaretter 

och liknande i askkoppar istället för på marken eller i rabatter. En mer hårddragen åtgärd är 

att införa rökförbud på hela Rademacherområdet. Denna åtgärd skulle då förhindra 

potentiell branduppkomst orsakad av cigarettfimpar. Vidare kan man påminna om hur 

viktiga sådana åtgärder är för bevarandet av Rademachersmedjorna. Fastighetsägaren kan 

förslagsvis sätta upp ordningsregler vid entréerna till Rademacherområdet där man tydliggör 

vilka ordnings-/brandskyddsregler som gäller på området. Vidare kan fastighetsförvaltaren 

fortlöpande i sitt dagliga arbete kontrollera hur brandskyddet ser ut och i samband med 

sådana kontroller också direkt genomföra förebyggande åtgärder av enklare karaktär. 

Exempelvis kan löst material nära en fasadvägg flyttas ut från väggen alternativt avlägsnas.  

Att systematiskt kontrollera och upprätthålla en acceptabel brandskyddsnivå är något som är 

krävande och som tar tid. Ytterligare rutiner som ska införas i arbetsscheman kan bli 

mödosamma och komplicerade varpå dessa kontroller kan riskeras att utföras bristfälligt 

eller inte över huvud taget. Därför är det viktigt att försöka underlätta inarbetningen av det 

systematiska brandskyddsarbetet i de befintliga arbetsrutinerna med tydliga riktlinjer, 

fullgott underlag som stöd samt att på ett bra sätt involvera berörda.  

Det som generellt sett höjer respektive byggnads slutbetyg är avsaknaden av många av de 

komponenter som bedömningsmetoden omfattar. I de fall där exempelvis brännbart material 

förekommer men då i utrymmen som komponenten inte omfattar, tilldelas ett högt betyg 

trots förekomsten av brännbart material. Ett exempel är komponenten Löst material. Denna 

komponent utgår ifrån om det förekommer brännbart material i vindsutrymmet, 

innergården eller i trapphuset. En byggnad där inget av dessa utrymmen finns tilldelas ett 

högt betyg för denna komponent, även om det förekommer brännbart material exempelvis 

under trappan till övervåningen. Det är tack vare avsaknaden på ett antal komponenter och 

bedömningsmetodens hantering av sådana förhållanden som vissa byggnader inom området 

uppnår ett högre brandskyddsbetyg. Trots denna ”hjälp” att nå ett bättre resultat i 

bedömningen finns det ändå byggnader som bedöms ha ett icke acceptabelt brandskydd.  
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Eftersom alla komponenter inte är ”värda” lika mycket i bedömningsmetoden BSV-k är det 

möjligt att nå ett acceptabelt brandskydd genom att enbart fokusera brandskyddsarbetet på 

de komponenter som väger tyngre i slutbedömningen. Ett högt betyg medför inte per 

automatik att byggnaden har ett fullgott brandskydd. Det är en indikation på hur det 

nuvarande brandskyddet ser ut och utgör ett stöd/underlag för att bedöma vilka byggnader 

eller enskilda komponenter som i första hand är i behov av förbättring.  

Det förekommer fall där det går att ifrågasätta om det verkligen finns rutiner för hantering av 

brandfarlig vara på området. Exempelvis förekommer gasbehållare med brandfarlig gas som 

förvaras framme dygnet runt vilka är fullt synliga från flera fönster. Enligt områdets 

fastighetsförvaltare har de som handskas med brandfarlig vara på området den kunskap som 

krävs/är nödvändig. Dock räcker det inte endast att ha rätt och tillräcklig kunskap för att få 

använda brandfarlig vara på området. I och med att området utgör en publik verksamhet 

finns det krav och regler angående hantering och förvaring av brandfarliga varor som måste 

följas. Här är det viktigt att fastighetsförvaltaren går in och kontrollerar vilka krav som ställs 

och om man uppfyller dessa krav, hur hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor sker på 

området samt även kontrollera de olika verksamheter på Rademacherområdet där 

brandfarliga varor förekommer och används. I dessa sammanhang utgör mängden 

brandfarliga gaser och vätskor hur förvaring och hantering ska göras samt om tillstånd krävs. 

Det är viktigt att alla som hanterar brandfarliga varor verkligen besitter den kunskap som 

krävs. En föreläsning/utbildning för berörda på Rademacherområdet är nödvändigt för att 

påminna samtliga om vilka risker som brandfarliga varor innebär och vilka konsekvenser 

detta kan medföra om något går fel.  

10.1 Betygsgränser 

Genom att utgå från ett högre gränssnitt gällande indelningen av betygen acceptabelt 

brandskydd, gråzon och icke acceptabelt brandskydd i slutbetygsbedömningen (se tabell 4) 

istället för betygsgränserna i BSV-k (se tabell 1), förenklas ett fortsatt brandskyddsarbete 

exempelvis vid granskning och jämförelse av brandskydd med annan äldre trähusbebyggelse 

såsom i Västerås och Strängnäs. Dessa städers äldre trähusbebyggelser har bedömts utifrån 

BSV-k, men vid utvärderingen har en liknande bedömningstabell som redovisas i avsnitt 8.1 

använts. I och med att betygstabellen som används i denna fältstudie (tabell 4) har tydligare 

gränser mellan de olika betygen jämfört med betygsbedömningen i BSV-k förenklas 

betygsättningen för respektive byggnad.  

10.2 Bedömningsmetoden BSV-k  

Under inventeringstillfällena har ett antal brister med bedömningsmetoden upptäckts. Bland 

annat baseras byggnadernas betyg enbart på de komponenter BSV-k omfattar. Eventuella 

brister (exempelvis oåtkomlig handbrandsläckare eller brandtekniska fel) eller befintligt 

brandskydd som inte omfattas av bedömningsmetoden varken uppmanas att noteras eller 

berörs på något sätt av bedömningsmetoden. Detta kan ge en felaktig bild av byggnadens 
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totala brandskydd. Som nämns i avsnitt 5.1 är däremot BSV-k bedömningsneutral med 

objektiva bedömningar som kan utföras av vem som helst oavsett yrkesbakgrund och ändå få 

ett likvärdigt resultat.  

10.2.1 Betygsättning 

Bedömningsmetoden BSV-k ger generellt sett ett för högt brandskyddsbetyg då komponenter 

saknas. Vid avsaknad av komponent på byggnaden ska denna komponent tilldelas högsta 

komponentbetyg. Detta ger en felaktig bild av byggnadens brandskyddsnivå i det slutbetyg 

som varje byggnad tilldelas. Ett högt betyg för en komponent kan balansera eller jämna ut 

effekten av en komponent med lågt betyg. I och med det kan dessa byggnaders akuta 

brandskyddsbehov komma att anses inte vara så pass akuta att de måste åtgärdas direkt, 

utan arbetet med att höja byggnadens brandskydd skjuts upp. Detta kan i sin tur leda till att 

detta brandskyddsarbete faller i glömska då annat arbete dyker upp i och med att tiden går. 

Som i många andra fall måste en större olycka/händelse inträffa innan förebyggande 

åtgärder vidtas. Om en brand skulle bryta ut i detta område skulle det inte ta lång tid innan 

ett flertal byggnader omfattas av branden. I detta skede kan det vara försent att försöka rädda 

byggnaderna.  

Viktningsvärdets sammanlagda värde uppgår till 1,0. Detta innebär att om samtliga 

komponenter tilldelas betyget tre blir slutbetyget 3,0. Utifrån detta kan en gränsdragning 

göras. Alla betyg under betyget tre kan generellt sägas innebära ett negativt värde för 

slutbetyget och alla betyg över tre eller lika med tre kan på motsvarande sätt anses tillföra ett 

positivt värde för slutbetyget. I och med detta kan en snabb uppfattning av byggnadens 

ungefärliga slutbetyg göras utan vidare beräkning.  

10.2.2 Saknad komponent 

Nedan förs en fortsatt diskussion kring resonemanget i ovanstående avsnitt (avsnitt 10.2.1) 

avseende poängsättningen i bedömningsmetoden BSV-k, dock med fokus på de fall där en 

eller flera komponenter saknas för en byggnad.  

Byggnaden ”belönas” för att sakna en komponent som omfattas och bedöms i BSV-k. Det 

vore bättre om en betygskala finns på en full sexgradig skala, dvs. att det förkommer möjliga 

betyg från noll till fem för alla komponenter. Vidare bör beräkningen för byggnadernas 

slutbetyg omformuleras. Komponenternas betyg borde multipliceras ihop och divideras med 

det totala antalet betygsatta komponenter. I de fall där en komponent saknas inkluderas inte 

denna komponent i beräkningen och utgör ingen påverkan på byggnadens 

brandskyddsbetyg. Ur detta fås byggnadens medelbetyg vilket då utgör byggnadens slutbetyg. 

Genom denna beräkningsmetod blir bedömningen mer korrekt och byggnadens 

brandskyddsnivå återspeglas på ett bättre vis i betyget. Givetvis måste ett visst antal 

komponenter bedömas då ett lågt antal bedömda komponenter ger ett missvisande resultat. 

För att undvika detta kan det krävas att de viktigaste komponenterna måste kunna bedömas, 

dvs. de viktigaste komponenterna måste finnas med för att byggnaden ska kunna bedömas 

och tilldelas ett trovärdigt resultat. I BSV-k är Löst material i vindsutrymme, trapphus eller 
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innergård, Vattensprinkler, Riskkällor, Tillgänglighet för Räddningstjänst och Ytskikt i 

trapphus/utrymningsväg de fem komponenter som har högst viktningsvärde. Förslagsvis 

kan dessa komponenter utgöra de komponenter som måste finnas bedömda i en utvärdering 

för att byggnaden ska kunna betygsättas med ett trovärdigt resultat.  

För att få en uppfattning om vilka komponenter som är viktigast att förbättra i ett första 

skede bör en lista utformas och följas vid förbättring av byggnadens brandskydd. Denna 

prioriterar i vilken ordning komponenterna ska åtgärdas baserat på respektive komponents 

betyg och betydelse för byggnadens helhetsskydd mot brand och brandspridning.  

10.2.3 Brännbart material i utrymningsväg 

BSV-k berör inte om det förekommer brännbart material i utrymningsväg i byggnader som 

saknar trapphus. Ytskiktsmaterial, löst material i trapphus, vindsutrymmen eller 

innergårdar, dörrars brandtekniska klass samt dörrars springbredd bedöms, men inte om det 

förekommer löst brännbart material i själva utrymningsvägen. Detta kan ha stor betydelse 

för om utrymning kan ske via utrymningsvägen eller inte. Brinner det brännbara materialet 

blockleras den tilltänkta utrymningsvägen vilket förhindrar utrymning. I och med att 

löstmaterial i trapphus, vind och innergård bedöms borde även löst material i utrymningsväg 

oavsett utformningen av denna bedömas.  

10.2.4 Takmaterial 

Byggnadens takmaterial kan vara avgörande om risken för brandspridning är stor eller inte. 

Detta är en komponent som inte omfattas av och som bör inkluderas i BSV-k i och med att 

detta är ur ett brandspridningsperspektiv en brandteknisk skyddsåtgärd. Det kanske 

förekommer byggnader med obrännbart takmaterial i större utsträckning än byggnader med 

ett brännbart takmaterial, men likväl medför ett obrännbart takytskikt ett bättre skydd mot 

brandspridning. Beroende på takytskiktets betydelse för byggnadens brandskydd bör detta 

återspeglas i komponentens viktningsvärde.  

10.2.5 Sektionering av vindsutrymme 

BSV-k tar inte hänsyn till byggnadernas storlek gällande vindsektionering. Om byggnaden är 

ytterst liten behövs oftast inte någon sektionering då detta inte är relevant. Detta leder till ett 

missvisande komponentbetyg för byggnaden. Dessutom bedöms inte sektioneringens storlek 

dvs. storleken på sektioneringsutrymmet beaktas inte vid bedömningen. I och med detta kan 

ett väldigt litet sektionerat utrymme på en stor vind medföra att byggnaden tilldelas ett högre 

komponentvärde.   
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10.2.6 BSV-k - Observerade förmodade felskrivningar 

Det ska nämnas att genom detta arbete har det observerats vad som uppfattas vara 

felskrivning i betygsgraderingen för komponenterna Avstånd till annan bebyggelse och 

Fönster.  

I den förstnämnda komponenten krävs det för att byggnaden ska tilldelas högsta 

komponentbetyg att avståndet till annan bebyggelse uppnår 20 meter (A ≤ 20 meter). För att 

erhålla det näst högsta komponentbetyget ska avståndet vara större än eller lika med 12 

meter och mindre än 20 meter (12 meter ≤ A < 20 meter). Kriteriet för att uppnå högsta 

komponentbetyg ska därför vara 20 meter eller mer (A ≥ 20 meter). Inte upp till eller lika 

med 20 meter.  

I den andra komponenten, Fönster, återfinns motsvarande fel dock gällande den 

brandtekniska fönsterklassen i del B (se bilaga B). Rimligen ska det framgå av 

betygsgraderingen att för att få den högsta fönsterklassen ska fönstret uppnå eller ha en 

bättre brandteknisk klass än E 30 (täthet i 30 minuter). I bilaga B har dessa förmodade fel 

rättats till. Dessa rättelser har utgjort grund för komponentens betyg i denna studie.  
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11 SLUTSATSER 

Rademachersmedjorna i Eskilstuna har används som studieobjekt i denna rapport. Studien 

har bedrivits i samarbete med fastighetsägaren Eskilstuna Kommunfastigheter AB i 

Eskilstuna. Bedömningsmetoden BSV-k har utgjort bedömningsmall i studien. Materialet 

avses utgöra underlag för Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s fortsatta arbete med att 

utveckla brandskyddet inom området. Nedan följer ett antal slutsatser ur den genomförda 

studien.  

Rademachersmedjorna i Eskilstuna uppnår sammanlagt en icke acceptabel brandskyddsnivå. 

Detta kan leda till att stora delar av området involveras och förstörs om brand uppstår på 

området. Studien kan mot denna bakgrund användas som grund för framtida 

brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder. De åtgärdsförslag som presenteras i 

studien kan genomföras för att reducera brandbelastningen och brandrisken på området.  

Brandförebyggande åtgärder är att rekommendera i denna äldre trähusbebyggelse. Vidare är 

det av största vikt att det brandskyddsarbete som finns utvecklas i och med områdets 

bedömda nuvarande bristande brandskydd. Denna utveckling omfattar ett större 

engagemang ur ett organisatoriskt perspektiv och en högre brandriskmedvetenhet hos 

personer som finns på området. Ytterligare bör det befintliga brandskyddet som kan nyttjas 

av enskilda, dvs. handbrandsläckare, brandfilt mm. kontrolleras och i de fall sådana saknas 

införas i byggnaden i tillräcklig omfattning. Utöver detta bör även byggnaderna genomgå en 

kontroll över vilka åtgärder som är möjliga att införa för respektive byggnad i ett 

brandförebyggande syfte. Under denna kontroll bör även det befintliga brandskyddet ses 

över då detta kan vara skadat, ha en olämplig placering eller liknande. 

Det är även viktigt att personal som vistas på området känner till potentiella brandrisker i sin 

egen verksamhet samt att denna personal besitter kunskap om bland annat hantering av 

handbrandsläckare och brandfarlig vara samt brandskyddsrutiner.  

Något som är viktigt i ett bevarandesyfte av Rademachersmedjorna är att kontrollera om 

berörda verksamheter på området uppfyller de krav som ställs när det gäller hantering och 

förvaring av brandfarliga varor. Det är också viktigt att kontrollera om mängden brandfarliga 

varor överskrider den gräns som avgör om tillstånd måste innehas eller ej.  

Det kan konstateras att det råder ett bristande brandskydd på Rademacherområdet vilket 

innebär att ett flertal brandförebyggande åtgärder bör genomföras för att upprätthålla en 

tillfredställande brandskyddsnivå. I Handbok i katastrofberedskap och restvärdesräddning 

som är utgiven av Riksantikvarieämbetet presenteras ett flertal tips och råd angående 

brandförebyggande åtgärder, skydd av historiska byggnader och andra värdefulla byggnader. 

Denna handbok innefattar även checklistor som kan vara praktiska redskap för bland annat 

säkerhetsansvariga, vilket även skulle kunna tillämpas på Rademacherområdet.  

Slutligen besvaras nedan de frågeställningar som ställts; brandspridningsrisker som 

föreligger på Rademachersmedjorna, områdets brandskyddsnivå, riskzoner, åtgärder och 

övriga byggnader som kan riskeras vid en eventuell brand på Rademacherområdet.  
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11.1 Hur ser det nuvarande brandskyddet ut för 

Rademachersmedjorna ur ett byggnadstekniskt perspektiv? 

Utifrån respektive byggnads slutbetyg har ett medelbetyg för området tagits fram. Genom att 

använda detta betyg som Rademachersmedjornas samlade områdesbetyg fås en snabb 

uppfattning om hur området i sig når en acceptabel eller en icke acceptabel brandskyddsnivå. 

Som framgår ur tabell 3 har Rademacherområdet som helhet tilldelats betyget 2,66 dvs. ett 

icke acceptabelt brandskydd. Detta innebär inte att alla byggnader på området håller en icke 

acceptabel brandskyddsnivå, utan att detta är områdets genomsnittliga slutbetyg. Vidare 

innebär detta att Rademacherområdet utgör en högriskzon för brandspridning i centrala 

Eskilstuna.  

Byggnadernas ytskiktsmaterial, som till huvuddelen består av trä, är en av de större 

orsakerna till områdets låga brandskyddsnivå. Även byggnadernas korta skyddsavstånd och 

förekomsten av brännbart löst material på vindsutrymmen utgör en stor inverkan på 

resultatet. Ytterligare avgörande faktorer som kan påverka en eventuell brandspridning inom 

området är de potentiella brandbärarna mellan byggnaderna - papperskorgar och träplank.  

11.2 Var finns och vilka är de största riskzonerna inom området? 

Som redovisas i avsnitt 9.2 har fyra riskzoner identifierats på Rademacherområdet. Dessa har 

numrerats från ett till fyra utan inbördes ordning där respektive riskzon omfattar ett antal 

byggnader: 

Riskzon 1 Spångbergska Gården och Spångbergska Gårdssmedjan. 

Riskzon 2  Jernberghska Gårdssmedjan. 

Riskzon 3  Pontus Holmbergs Smedja och Kopparsmedjan. 

Riskzon 4  Bergska Gården, Emil Olssons Fickknivsfabrik och Förråd & 

verkstadsbyggnad. 

I figur 21 presenteras de olika riskzonernas placering på Rademacherområdet. Dessa 

områden har identifierats dels utifrån byggnadernas slutbetyg, dels för byggnadernas 

placering på Rademacherområdet samt de höga brand- och brandspridningsrisker dessa 

byggnader utgör.  

11.3 Hur kan man förhindra och förebygga brandspridning mellan 

byggnader i denna äldre träbebyggelse?  

Ur ett brandspridningsperspektiv är det viktigt att förhindra att branden sprids till 

omkringliggande byggnader i och med det korta skyddsavstånd som förekommer mellan 

byggnaderna på Rademacherområdet. För att förhindra brandspridning kan tätisolering av 
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takfot utgöra en potentiell åtgärd. Detta skulle förhindra att brandgaser (bärande på 

exempelvis gnistor) kan ta sig via takfoten in till vindsutrymmet och där antända förvarat 

material. En annan åtgärd som dock innebär ingrepp på byggnadernas fasad är att 

implementera ett sprinklersystem. Dessa skulle skapa en så kallad ridåsprinkler och 

förhindra risken för lågor att ”slå” mot närliggande byggnader och riskera antändning av 

motstående byggnads fasad eller krossa fönsterrutor. Vidare bör potentiella brandbärare, 

såsom papperskorgar, elimineras alternativt flyttas bort från byggnadernas fasader.  

11.4 Vilka närliggande byggnadsverk kan komma att riskeras och i 

sin tur medföra risk för vidare brandspridning om brand 

uppstår inom Rademacherområdet? 

Längs Bruksgatan finns två tegelbyggnader med plåt respektive tegel som takmaterial. Dessa 

byggnader innehåller bland annat verksamheterna djurklinik, sporthall och skola. Avståndet 

till den närmaste av dessa två byggnader är ungefär 15 meter vilket enligt BBR är fullt 

godkänt. Däremot anses detta avstånd enligt BSV-k inte vara tillräckligt (för högsta 

komponentbetyg) och det förekommer dessutom fullstora träd inom detta avstånd. I och med 

att byggnadernas fasader utgörs av tegel, att skyddsavståndet mellan dessa och 

Rademacherområdet uppfyller gällande föreskrifter anses dessa byggnader inte riskeras eller 

riskera vidare brandspridning. Detta trots att träd förekommer mellan dessa byggnader som 

utgör potentiella brandbärare.  

Vid Rademachergatan finns en byggnad på ca åtta meters avstånd till Rademacherområdet. 

Denna byggnad har tegelpannor som takmaterial, putsfasad samt finns fönster mot Bergska 

Smedjan. På samma område finns det ytterligare en byggnad med putsfasad och plåttak som 

kan komma att riskeras om brandspridning från den första byggnaden sker. Vidare ska 

nämnas att det på motstående sida (i förhållande till Rademachersmedjorna) längs med 

Rademachergatan finns ett träplank som kan utgöra en potentiell brandbärare och 

brandspridningsrisk, se figur 11. I och med det relativt korta avståndet till den närmsta 

byggnad och att denna byggnad har fönster mot Rademachersmedjorna kan dessa fönster 

komma att krossas (det är okänt om dessa fönster är brandklassade eller ej) på grund av 

värmestrålning och flammor från exempelvis brand i Bergska Smedjan. Detta trots att 

gällande föreskrifter angående skyddsavstånd uppfylls. Den andra byggnaden anses inte 

utsättas för ett direkt hot från Rademachersmedjorna på grund av dess tak- och 

ytskiktsmaterial samt avstånd på ca 30 meter till Rademacherområdet. 

11.5 Hur kan brandskyddet inom Rademachersmedjorna förbättras i 

de byggnader där brandskyddet bedöms vara bristande? 

I och med Rademacherområdets låga medelbetyg bör ett flertal förebyggande åtgärder 

genomgöras. En generell brandförebyggande åtgärd är att ta bort de papperskorgar som 

förekommer nära byggnaderna, antingen helt eller flytta dessa från byggnaderna med ett 
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tillfredsställande skyddsavstånd. En annan åtgärd är att belysningsarmaturer i 

vindsutrymmen, förråd och liknande förses med skyddsglas vars uppgift är att förhindra att 

material kan komma i direkt beröring med belysningen. Vidare bör löst material i 

vindsutrymmen och trapphus tas bort. Ytterligare åtgärder kan vara att kontrollera den 

befintliga släckningsutrustning som finns i byggnaderna. Att trycket i handbrandsläckarna är 

fullgott, att de utseendemässigt ser okej ut samt att det finns tillgång till brandfilt. 

Åtkomligheten till släckutrustning är mycket viktigt. Som visas i figurerna 2 & 3 har 

åtkomligheten inte prioriterats.  

På Rademacherområdets samtliga träfasader finns branddetekterande värmekablar. Sådana 

kablar bör även installeras på vinds-/loftutrymmen i byggnader där automatiskt brandlarm 

saknas i dessa utrymmen. En sådan åtgärd skulle syfta till att detektera en värmeutveckling i 

detta riskfyllda utrymme där löst och ofta brännbart material förekommer.  

I tidigare brandskyddsinventeringar bland annat ovan redovisade Eksjö, Röros och Strängnäs 

(se kapitel 6) presenteras åtgärdsförslag som kan implementeras på Rademacherområdet. 

Genom att granska dessa åtgärdsförslag samt effekten av dessa kan ytterligare 

brandskyddande åtgärder användas som beslutsunderlag vid val av brandförebyggande och 

brandbegränsande åtgärder.  

 

  



72 

 

12 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Utifrån denna studie finns det flera olika aspekter att begrunda och fortsätta 

brandskyddsarbetet kring. I Rademachersmedjornas brandskydd kan ett djupare 

riskanalysarbete och framtagning av en brandskyddsredogörelse genomföras. Det befintliga 

systematiska brandskyddsarbetet bör uppdateras och genomgå en kontroll då många av de 

lågt betygsatta komponenterna beror på slarv eller helt enkelt okunnighet i vilka risker 

exempelvis brännbart material i trapphus kan medföra. Det finns även potential att 

vidareutveckla och förbättra bedömningsmetoden BSV-k så att det finns en fulländad 

bedömningsmall som kan användas och med säkerhet ge en korrekt återgivning av områdets 

brandskydd. Ytterligare en aspekt som kan utgöra en viktig del av ett fortsatt arbete är att 

jämföra resultatet i denna studie med andra liknande studier över områden där inventering 

har genomförts med BSV-k som bedömningsmetod. I ett sådant arbete kan det även vara 

aktuellt att genomföra en uppföljning av de åtgärdsförslag som presenteras i de olika 

studierna; om dessa åtgärder har implementerats eller ej.  

Riskanalysarbete 

Av kapitel 5 framgår att en brandskyddsinventering baserat på BSV-k kan genomföras i ett 

första skede för att bestämma om en vidare fullskalig riskanalys ska utföras eller ej. Då denna 

studie tyder på att Rademacherområdet har ett bristande brandskydd bör en sådan 

riskanalys genomföras för att ytterligare förtydliga och dokumentera vilka risker som 

föreligger, samt utarbeta en vidare dokumentation över områdets befintliga brandskydd. 

Brandskyddsredogörelse 

I dagsläget saknas en brandskyddsredogörelse över Rademachersmedjorna vilket medför att 

lagkravet i LSO angående detta inte uppfylls. Ett förslag till fortsatt brandskyddsarbete är att 

upprätta en sådan redogörelse.  

Denna studie beskriver en del av Rademacherområdets brandskydd. Med studien som grund 

kan en kompletterande dokumentation tas fram för att uppfylla kraven om redogörelse i LSO. 

Därigenom uppnås även en snabb och enkel översikt över områdets brandskydd samt 

information om respektive byggnad. Bland annat bör denna kompletterande dokumentation 

omfatta byggnadsfakta, personalantal som vanligen vistas i respektive byggnad och 

brandskyddsritningar.    

Systematiskt brandskyddsarbete 

Som har uppmärksammats i samband med denna studie råder det brister i 

Rademachersmedjornas systematiska brandskyddsarbete. Förslagsvis bör ett arbete kring att 

uppdatera det befintliga systematiska brandskyddsarbetet genomföras omgående. Detta 

innebär också en kontroll över vilka punkter som är aktuella och som ska finnas med i denna. 

I och med denna uppdatering ges en tydligare bild över vilka punkter som eventuellt har 

kompromissats och som håller en bristande nivå eller som helt har uteslutits.  
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Utveckla bedömningsmetoden BSV-k 

I och med de svårigheter som har identifierats avseende användandet av BSV-k under 

brandskyddsinventeringen av Rademachersmedjorna, bör denna bedömningsmetod 

bearbetas och vidareutvecklas så att den ger ett mer korrekt och pålitligt slutbetyg för varje 

byggnad. Detta innebär bland annat att tydliggöra komponenternas olika betygskrav och ge 

klarare direktiv i de fall där en komponent saknas.  

Jämförelse, uppföljning och sammanställning 

Ytterligare ett förslag till fortsatt arbete är att sammanställa alla (eller så många som möjligt) 

brandskyddsinventeringar som har utförts med BSV-k som bedömningsmetod för att i ett 

vidare arbete kunna granska och jämföra de olika områdenas förutsättningar avseende 

brandskydd, rekommenderade åtgärder samt faktiskt implementerade åtgärder.  

Ett annat förslag som kan grundas på denna studie är att genomföra en uppföljning över 

brandskyddet på Rademachersmedjorna i syfte att kontrollera om det har genomförts några 

brandskyddande åtgärder, om det finns planer på att genomföra sådana eller om detta arbete 

inte har påbörjats. Åtgärder som genomförts, tillsammans med de åtgärder som utförts på 

andra liknande äldre trähusområden, kan sammanställas och i denna sammanställning kan 

de olika brandskyddslösningar som har tillämpats på respektive område samt effekten av 

dessa presenteras. Åtgärderna och effekten av dessa kan utgöra ett hjälpmedel för framtida 

brandskyddsinventeringar för liknande äldre trähusbebyggelser.  
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BILAGA A – TABELLER ÖVER BETYG PÅ RADEMACHERSMEDJORNA 

Bilaga A redovisas komponentprodukt för respektive komponent och byggnad, respektive byggnads slutbetyg samt Rademacherområdets 

medelbetyg, se tabell 28. Vidare redovisas respektive komponentbetyg för respektive byggnad samt medelvärdet för varje komponent, se tabell 

29. I tabell 2 redovisas respektive byggnads tilldelade nummer. 

Tabell 29. Komponentprodukt för respektive komponent och byggnad, byggnadernas slutbetyg samt Rademacherområdets medelbetyg. 

 Produkt per bedömningsområde 

Komponent / Byggnad Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Avstånd till annan bebyggelse 0,04 0,08 0,00 0,00 0,08 0,11 0,00 0,04 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

2. Automatiskt brandlarm 0,13 0,13 0,26 0,13 0,26 0,13 0,13 0,13 0,13 0,26 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,26 

3. Bjälklagskonstruktion 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4. Dörr i utrymningsväg 0,00 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,00 0,34 

5. Elektrisk utrustning 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

6. Fasad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,00 

7. Fönster 0,04 0,04 0,19 0,35 0,19 0,21 0,02 0,04 0,27 0,19 0,17 0,27 0,27 0,17 0,02 0,02 

8. Höjdskillnad 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

9. Löst material 0,09 0,09 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,45 0,09 0,09 0,45 0,45 0,09 0,09 0,09 

10. Riskkällor 0,34 0,29 0,34 0,42 0,34 0,34 0,42 0,25 0,30 0,34 0,34 0,29 0,42 0,22 0,32 0,29 

11. Rökgaskanaler 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,06 0,31 0,31 0,06 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

12. Vattensprinkler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Takfotsutformning 0,26 0,10 0,05 0,05 0,05 0,26 0,05 0,26 0,05 0,05 0,05 0,26 0,05 0,26 0,26 0,26 

14. Tillgänglighet för Räddningstjänsten 0,38 0,33 0,33 0,33 0,26 0,26 0,33 0,31 0,33 0,38 0,38 0,33 0,38 0,33 0,38 0,26 

15. Vinds/loftutrymme 0,21 0,35 0,21 0,21 0,21 0,21 0,35 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,07 0,21 0,28 

16. Ytskikt trapphus/utrymningsväg 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,36 0,07 

Summa = BSV-k betyg 2,19 2,45 2,86 2,98 2,87 3,01 2,79 2,13 2,78 2,59 2,20 2,98 2,95 2,60 2,66 2,50 

                 

Rademacherområdets medelbetyg och medelvärde för samtliga byggnaders sammanlagda produktvärde:  2,66   
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Tabell 30. Respektive byggnads komponentbetyg samt medelvärde för respektive komponent på Rademacherområdet. 

 Gradering per bedömningsområde  

Komponent / Byggnad Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Medel 

1. Avstånd till annan bebyggelse 1 2 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0,75 

2. Automatiskt brandlarm 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2,50 

3. Bjälklagskonstruktion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

4. Dörr i utrymningsväg 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 4,38 

5. Elektrisk utrustning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6. Fasad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0,63 

7. Fönster 0,6 0,6 3 5 2,7 3 0,3 0,6 4 2,7 2,4 3,8 3,8 2,4 0,3 0,3 2,19 

8. Höjdskillnad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9. Löst material 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 1 3,00 

10. Riskkällor 4 3,5 4 5 4 4 5 3 3,6 4 4 3,5 5 2,6 4 4 3,91 

11. Rökgaskanaler 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 4,50 

12. Vattensprinkler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Takfotsutformning 5 2 1 1 1 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 2,81 

14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 

5 4,3 4 4,3 3,4 3,4 4,3 4,1 4,3 5 5 4,3 5 4,3 5 3,4 4,34 

15. Vinds-/loftutrymme 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3,19 

16. Ytskikt trapphus/utrymningsväg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1,25 
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BILAGA B - BETYGSÄTTNING AV KOMPONENTER 

I bilaga B redovisas respektive komponents kriterier för respektive betyg. Denna bilaga 

baseras på Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse: Teoretisk bakgrund och praktiskt 

exempel (Räddningsverket 2007), där ytterligare information kring respektive komponent 

och bedömning finns beskriven. 

1. Avstånd till annan bebyggelse 

Avstånd till intilliggande 
byggnad, A (m) 

Gradering 

A < 4 0 
4 ≤ A < 8 1 
8 ≤ A < 12 2 
12 ≤ A < 20 3 
20 ≤ A 5 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Avstånd till annan 

bebyggelse 
Gradering 

  

 

2. Automatiskt brandlarm 

Beskrivning Alternativ 

Typ av detektor Inget Värme Värme/Rök Rök 

Gradering 0 1 2 4 

Saknas automatiskt brandlarm blir komponentvärdet noll.  

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Automatiskt brandlarm Gradering 

  

 

3. Bjälklagskonstruktion 

Beskrivning Alternativ 

Förekommer 

blindbotten i bjälklagen? 
Ja Nej 

Gradering 1 4 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Bjälklagskonstruktion Gradering 
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4. Dörr i utrymningsväg 

Brandteknisk klass 

Brännbar del Alternativ 

Brandteknisk klass  
E, EI 15 ≤ E, EI 30 

A 

Brandteknisk klass 

E, EI ≤ E, EI 15 
B 

Massiv trädörr utan 
glasruta 

C 

Massiv trädörr med 

glasruta 
D 

Ej massiv trädörr 
utan glasruta 

E 

Ej massiv trädörr 

med glasruta 
F 

 

Springbredd 

Beskrivning Alternativ 

Liten < 3,0 mm L 

Stor > 3,0 mm S 

 

Beskrivning Alternativ 
Brandteknisk klass A B C D E F 
Springbredd L S L S L S L S L S L S 
Gradering delkomponent C 5 2 4 2 3 2 2 1 1 0 0 0 

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Brandteknisk klass  

Springbredd  

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Dörr i utrymningsväg Gradering 
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5. Elektrisk utrustning 

Beskrivning Alternativ 
Översyn av anläggning  
(< 10 år) 

Ja Nej Ja Nej 

Jordfelsbrytare monterad i 
elcentral 

Ja Ja Nej Nej 

Gradering delkomponent C 5 4 3 1 
 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Översyn av anläggning 

(< 10 år) 

 

Jordfelsbrytare 

monterad i elcentral 

 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Elektrisk utrustning Gradering 

  

 

6. Fasad 

A. Brännbart material fasad 

Brännbar del Gradering 

> 40 % 0 

20 - 40 % 2 

< 20 % 3 

0 % 5 

 

B. Brännbart material ovan fönster 

Brännbart material Gradering 

Ja 0 

Nej 5 
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Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

A. Brännbart material 

fasad 

 

B. Brännbart material 

ovan fönster 

 

 

Beräkning komponent: 0,55 · A + 0,45 · B 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Fasad Gradering 

  

 

7. Fönster 

Indelning A 

Brandteknisk klass Alternativ 

< E 15 A 

E 15 ≤ E 30 B 

≤ E 30 C 

 

Indelning B 
Beskrivning Alternativ 
Relativt avstånd (m) R < 1 R < 1 R < 1 R > 1 R > 1 R > 1 
Fönsterklass A B C A B C 
Gradering 0 3 5 3 5 5 

 

Relativt avstånd: 𝑅 =
𝐿

𝐻
 

 
R delas in i två klasser:  
R<1 och R>1 
 

Indelning C 

Beskrivning Alternativ 

Motstående parallella D 

Väggvinkel 90° - 60° E 

Väggvinkel < 60° F 

 

  

Fönster 

L 

H 
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Horisontellt avstånd 
Beskrivning Alternativ 
Horisontellt avstånd (m) < 5 < 5 < 5 Ja Nej Nej < 5 < 5 < 5 
Placering D D D E E E F F F 
Fönsterklass A B C A B C A B C 
Gradering delkomponent C 1 3 5 1 4 5 1 3 5 

Avser sämsta kombination av fönster i yttervägg. Vid avsaknad av ovanliggande fönster 

blir komponentvärdet 5.  

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Brandteknisk klass Gradering 

  

Relativt avstånd Gradering 

  

Placering Gradering 

  

Horisontellt avstånd (m) Gradering 

  

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Fönster Gradering 

  

 

8. Höjdskillnad 

Beskrivning Alternativ 
Avstånd (m) 0 < 4 0 < 4 0 < 4 4 < 8 4 < 8 4 < 8 
Brandteknisk klass A B C A B C 
Gradering 0 2 4 1 3 5 

Vid avstånd större än 8 meter blir komponentvärdet 5 oavsett brandteknisk klass.  

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Brandteknisk klass  

Avstånd (m)  

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Höjdskillnad Gradering 
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9. Löst material 

Beskrivning Alternativ 

Förekommer löst material i 
vind, innergård eller trapphus. 

Ja Nej 

Gradering 1 5 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Löst material Gradering 

  

 

10. Riskkällor 

A. Förutsättningar för anlagd brand  

Beskrivning Alternativ 

Tillträde till vinds- och 

trapphus utan nyckel 
Ja Nej Ja Nej 

Sophantering/löst lagrat 

material anslutning fasad 
Ja Ja Nej Nej 

Gradering delkomponent A 1 2 3 5 

 

B. Hantering/lagring av brandfarlig vara  

Beskrivning Alternativ 

Rutiner för hantering Ja Ja Nej Nej 

Lagring i olåsta utrymmen Nej Ja Nej Ja 

Gradering delkomponent B 5 3 2 1 

I de fall där ingen hantering av brandfarlig vara förekommer blir komponentvärdet 5.  

C. Genomgående ventilation 

Beskrivning Alternativ 

Genomgående ventilation Nej Ja Ja 

Godkänd brandtätning - Ja Nej 

Gradering delkomponent C 5 5 1 
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Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Tillträde till vinds- och 

trapphus utan nyckel 

 

  

Sophantering/löst lagrat 

material anslutning fasad 
Gradering A 

  

Rutiner för hantering  

  

Lagring i olåsta utrymmen Gradering B 

  

Genomgående ventilation  

  

Godkänd brandtätning Gradering C 

  

 

Beräkning komponent: 0,5 · A + 0,2 · B + 0,3 · C 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Riskkällor Gradering 

  

 

11. Rökgaskanaler 

Beskrivning Alternativ 

Användning av skorsten Nej Ja Ja 

Eldningsalternativ Inga Olja 
Fast 

bränsle 

Gradering delkomponent A 5 3 1 

Vid kombination av fast bränsle och oljeeldning i samma byggnad utgår bedömningen från 

det lägre betygsgivande eldningsalternativet.  

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Användning av skorsten  

  

Eldningsalternativ Gradering 

  

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Rökgaskanaler Gradering 
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12. Vattensprinkler 

Beslutsalternativ Gradering 

Heltäckande system 

utfört enligt gällande 

regler (SBF 120:5) 

5 

Boendesprinkler utfört 

enligt gällande regler 

(SBF) 

4 

Torrörsystem 

installerad på vind/loft 
2 

Sprinkler saknas 0 

Heltäckande system ska uppfylla SBF 120:5 eller motsvarande för komponentvärdet 2. Det 

ska finnas dokumentation för godkännande av uppfyllda krav. Detsamma gäller för 

boendesprinkler.  

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Vattensprinkler Gradering 

  

 

13. Takfotsutformning 

Beslutsalternativ Gradering 

Öppning i takfot 

ovan fönster 
1 

Öppning i takfot ej 

rakt ovan fönster 
2 

Öppning i takfot 

inga fönster 
3 

Ingen öppning i 

takfot 
5 

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Takfotsutformning Gradering 
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14. Tillgänglighet för Räddningstjänsten 

A. Räddningsfordon  

Beskrivning Alternativ 

Körbar väg till byggnaden, 

minst 3,0 m bred 
Ja Nej Nej 

Avstånd till 3,0 m vägbredd 

där ovanstående ej är uppfyllt 
- < 50 m > 50 m 

Gradering delkomponent A 5 3 1 

 

B. Maskinstege  

Beskrivning Alternativ 

Uppställningsplats två/flera sidor 

om byggnaden minst 5,0 m bred 
Ja Nej Nej 

Uppställningsplats en sida av 

byggnaden minst 5,0 m bred 
Ja Ja Nej 

Gradering delkomponent B 5 3 1 

 

C. Bärbar stegutrustning  

Beskrivning Alternativ 

Uppställningsplats två/flera 

sidor om byggnaden 
Ja Ja Nej Nej Nej 

Uppställningsplats en sida 

av byggnaden 
Ja Ja Ja Ja Nej 

Avstånd uppställningsplats 

stege - räddningsfordon 
< 50 m > 50 m < 50 m > 50 m - 

Gradering delkomponent C 5 3 3 2 0 
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Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Körbar väg till byggnaden, minst 

3,0 m bred 

 

  

Avstånd till 3,0 m vägbredd där 

ovanstående ej är uppfyllt 
Gradering A 

  

Uppställningsplats två/flera sidor 

om byggnaden minst 5,0 m bred 

 

  

Uppställningsplats en sida av 

byggnaden minst 5,0 m bred 
Gradering B 

  

Uppställningsplats två/flera sidor 

om byggnaden 

 

  

Uppställningsplats en sida av 

byggnaden 

 

  

Avstånd uppställningsplats stege 

- räddningsfordon 
Gradering C 

  

 

Beräkning komponent: 0,45 · A + 0,35 · B + 0,2 · C 

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Tillgänglighet för 

Räddningstjänst 
Gradering 
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15. Vinds-/loftutrymme 

Typ av sektionering Alternativ 
Sektionering angränsande 
byggnad och uppdelning av vind 

A 

Sektionering av angränsande 
byggnad 

B 

Sektionering av vind C 
Sektionering saknas D 

 

Beskrivning Alternativ 
Hålrum Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej 
Sektionering A B C D A B C D 
Gradering 4 4 3 1 5 5 4 3 

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 

Sektionering  

  

Hålrum Gradering 

  

 

Sammanvägt värde för: Byggnad nr. X 

Vinds-/loftutrymme Gradering 

  

 

16. Ytskikt trapphus/utrymningsväg 

Ytskiktsklass Gradering 
I (tak och väggar) 5 
I (tak) II (väggar) 4 
II (tak och väggar) 3 
II (tak) III (väggar) 2 
III (väggar och tak) 1 
Sämre än III 0 

 

Faktiskt värde för: Byggnad nr. X 
Ytskikt 
trapphus/utrymningsväg 

Gradering 
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Tabell 31. Exempel på ytskikt med klassbeteckning tillhörande komponent 16. 

Ytskikt Ytskiktsklass 

Gipsskiva obehandlad Klass I 

Målad gipsskiva [Färg 145 g/m2] Klass I 

Gipsskiva med papperstapet [200 g/m2] Klass II 

Brandmålad spånskiva [Färg 500 g/m2] Klass II 

MDF-board [700 kg/m3] Klass III 

Träpanel, obehandlad Klass III 

Plywood, obehandlad Klass III 

Spånskiva, obehandlad Klass III 

Spånskiva med papperstapet [200 g/m2] Klass III 

 

Beräkning av BSV-k betyg 

Tabell 32. Slutberäkning BSV-k betyg. 

Byggnad nr. X A B A · B 
Komponent Gradering Viktningsvärde Produkt 
1. Avstånd till annan bebyggelse  0,038  

2. Automatiskt brandlarm  0,064  

3. Bjälklagskonstruktion  0,068  

4. Dörr i utrymningsväg  0,067  

5. Elektrisk utrustning  0,031  

6. Fasad  0,052  

7. Fönster  0,070  

8. Höjdskillnad  0,022  

9. Löst material  0,090  

10. Riskkällor  0,084  

11. Rökgaskanaler  0,061  

12. Vattensprinkler  0,084  

13. Takfotsutformning  0,052  
14. Tillgänglighet för 
Räddningstjänsten 

 0,076 
 

15. Vinds/loftutrymme  0,069  

16. Ytskikt trapphus/utrymningsväg  0,072  

Summa = BSV-k betyg  
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BILAGA C - KOMPONENTBESKRIVNING 

Denna bilaga baseras på Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse: Teoretisk bakgrund 

och praktiskt exempel (Räddningsverket 2007). Bedömningsmetoden omfattar 16 

komponenter där respektive komponent har ett antal punkter som har granskats under 

inventeringstillfällena. Nedan presenteras samtliga komponenter och deras respektive 

punkter: 

 Löst material  

Vindsutrymmet används ofta som förrådsutrymme där brännbart material är 

en potentiell lagrad bränslekälla om branden når detta utrymme. Trapphuset 

är en utrymningsväg. I en sådan får inte brännbart material förekomma. Trots 

detta används den ofta för lagring av bland annat kläder, möbler och dylikt. På 

innergården kan förekommande löst material antändas och bidra till 

brandförloppet och vidare brandspridning.  

 

 Vattensprinkler 

Ett snabbt och effektivt sätt att släcka eller begränsa en brand. Nackdelen kan 

dock vara att vattnet förstör byggnaden dvs. kan bland annat ge fuktskador. 

 

 Riskkällor 

Varor som kan ge upphov till eller bidra till att brand initieras klassas som 

riskkällor, exempelvis gas. Där brandfarliga varor (brännbara gaser och/eller 

vätskor) förekommer är det viktigt att någon form av dokumenterad rutin 

finns, att de som handskas med de brandfarliga varorna har kunskap om 

varans egenskaper mm. Vidare är det av betydelse för brandsäkerheten att 

dessa varor också förvaras i låsta utrymmen. Slutligen är det även viktigt att 

tänka på, om genomgående ventilation finns installerat, att ha en godkänd 

brandtätning av genomföringen då annars en snabb brandspridning mellan 

våningsplan inom byggnaden kan ske. 

 

 Tillgänglighet för Räddningstjänsten 

Här är det viktigt att tillräckligt breda tillfartsvägar finns för 

räddningstjänsten och deras utryckningsfordon. Möjligheten att kunna ställa 

upp bärbar stegutrustning och maskinstege i närheten av byggnaden kan 

påverka räddningstjänstens räddnings- och släckningsinsats.  

 

 Ytskikt i trapphus/utrymningsväg 

Trapphus är tänkt som utrymningsväg. Om ytskiktet i trapphuset skulle bidra 

till brandförloppet försvåras och kanske förhindras utrymningen vilket då 

motverkar dess syfte. Motsvarande gäller för utrymningsvägar. Det är viktigt 

att dessa utrymmen är säkra och kan användas vid utrymning.  
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 Fasad 

Fasadmaterialet och mängden brännbart fasadmaterial på den befintliga 

byggnaden kan ha stor betydelse för brandspridning som uppstått utanför 

eller inuti byggnaden. Vid en brand som uppstått inne i byggnaden kan 

fönsterrutorna krossas. Via denna fönsteröppning kan branden spridas och 

antända det fasadmaterial som finns ovanför detta fönster.  

 

 Automatiskt brandlarm 

Genom att ha ett automatiskt brandlarm finns en direktkoppling mellan 

byggnaden och SOS Alarm som kan i händelse av brand direkt meddela 

räddningstjänsten. På så sätt kan den eventuella branden snabbt begränsas 

och i bästa fall släckas i ett tidigt skede.  

 

 Höjdskillnad 

På byggnader kan det förekomma takluckor. Vid sammanbyggda och 

närliggande byggnader är det viktigt att dessa takluckor har en brandteknisk 

klass som förhindrar att brand som uppstått eller har spridits till 

vindsutrymmet kan spridas vidare via taket till angränsande byggnader. I 

dessa sammanhang har avståndet mellan denna taklucka och angränsande 

byggnad en stor betydelse för brandens spridningsmöjligheter.  

 

 Vinds-/loftutrymme 

I vinds- och loftutrymmen finns ofta lagrat brännbart material och i dessa 

utrymmen brukar inte vara uppdelade i sektioner. Risken för att hela vinds- 

eller loftutrymmet ska involveras vid en brand kan förhindras genom att detta 

utrymme sektioneras. I dessa sammanhang är det även viktigt att det inte 

förekommer hålrum, dvs. öppningar mellan våningsplanen, där brandgaser 

och flammor kan tränga igenom och spridas ytterligare. 

 

 Takfotsutformning.  

Beroende på takfotens utformning kan en brand spridas in till vinds-

/loftutrymmet via denna konstruktion takfoten på grund av luftströmmar och 

densitetsskillnader mellan brandgaser och omgivande luft.  

 

 Rökgaskanaler 

I framför allt äldre byggnader där skorsten förekommer och aktivt används 

utgör denna en risk för uppkomst och spridning av brand. Med ökande el- och 

oljepriser utgör fast bränsle ett billigare alternativ. Detta medför att kunskap 

om hur eldning ska utföras måste finnas.  

 

 Dörr i utrymningsväg 

Dörrar som leder eller finns i utrymningsvägen måste uppfylla en angiven 

brandteknisk klass för att upprätthålla en säker utrymningsväg. I dessa 
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sammanhang är det även viktigt att det inte förekommer några springor 

mellan dörren och dörrkarmen där värmestrålning, brandgaser eller flammor 

kan tränga igenom och skada utrymmande människor.  

 

 Elektrisk utrustning 

För att säkerställa att byggnadens elektriska ledningar och liknande inte är 

skadade (vilket kan orsaka kortslutning och överhettning av exempelvis 

väggyttag), är det viktigt att dessa inspekteras regelbundet. Vidare är det även 

viktigt att ha jordfelsbrytare monterad i elcentralen för att förhindra 

kortslutning.  

 

 Bjälklagskonstruktion 

I äldre byggnader är det vanligt förekommande med blindbotten, dvs. ett 

tomrum i bjälklaget mellan två våningsplan. I detta utrymme kan glödande 

partiklar blossa upp vid ett senare skede, exempelvis då räddningstjänsten har 

lämnat området. Branden kan även spridas och blossa upp på nytt i en annan 

del av byggnaden som kan vara svår att förutse.  

 

 Avstånd till annan bebyggelse 

En byggnads skyddsavstånd till en angränsande byggnad kan vara avgörande 

för vidare brandspridning och risken att involvera ett större område.  

 

 Fönster 

Fönstrens placering i vertikalled i kombination med dess brandtekniska klass 

utgör ett viktigt skydd mot brandspridning, framförallt i den egna byggnaden 

men även i angränsande byggnader. Fönstrens placering i förhållande till 

angränsande byggnads fönster, exempelvis motstående fönster, kan utgöra en 

potentiell brandspridningsväg.  
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