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ABSTRACT 

The title of this degree project after  three years long education of construction engineering is 
“Distances to evacuation routes” with the subtitle “A study of walking distances to escape 
routes and its design possibilities using simplified dimensioning”. The idea for the project 
came from the company Fire AB in Västerås. They are oriented in fire protection 
dimensioning. When specifying the fire protection for a building you can choose from two 
different methods, simplified dimensioning or analytical dimensioning. The simplified 
dimensioning is an easier way of designing the fire protection, you just follow the rules in 
BBR given by the swedish national board of housing, bulding and planning. Analytical 
dimensioning is a more complicated method which places higher demands on the user. In 
some cases analytical dimensioning is a demand. There has been a problem with the 
simplified method when you dimension the distance to an emergency exit. The maximum 
distance to an escape route is given in BBR 19/20 and can’t be exceeded at any time. If you 
have a distance of 31 meters and the acceptable distance is 30 m you would have to solve it 
with analytical dimensioning, but if you have a normal ceiling height this is very difficult 
because the calculation values are very high compared to the values used in simplified 
dimensioning. The only way to get that extra meter accepted is to install some kind of fire 
alarm which increases the cost of the building. Before BBR 19/20 you could do a report with 
a risk analysis of that extra meter. That extra meter is often a corner in a room and doesn’t 
affect the evacuation. When you calculate that extra meter it will affect the evacuation time 
considerably but in reality it doesn’t make any major difference. It’s not reasonable to install 
a fire alarm that increases the cost of the building with an extra hundred thousand SEK. The 
question that will be answered is: How has the maximum walking distance to escape routes 
changed over time in the different regulations? The requirements for walking distances to 
escape routes being used today, how where these created and have they been tested in any 
way? How do they do in Norway, Finland and New Zealand when they decide the maximum 
distance to an escape route? What do the calculations say? Would a longer distance to an 
escape route or a higher ceiling height be better for the people that evacuate?  

There are differences in the maximum distance to an escape route between the countries that 
has been compared in this essay. In some cases has Norway and Finland has a longer 
distance than Sweden but overall they are very simlilar. New Zeeland is the country with the 
longest walking distance in all scenarios. In some cases New Zeeland has the double amount 
of meters than Sweeden to an escape route. The capter about walking distances to an escape 
route in the swedish ordinance “Boverkets byggregler” has looked almost the same since 
1975. It is time for that chapter to be revised after todays building techniques and materials.   

Keywords: distance, evacuations, routes, fire, dimensioning, housing, building and planning. 

  



 

 

 

SAMMANFATTNING 

När en byggnad konstrueras är utrymningssäkerheten för byggnaden väldigt viktig. En del 
inom utrymningssäkerhet är gångavstånden till utrymningsvägar. Det maximalt tillåtna 
gångavståndet till utrymningsvägarna bestäms med hjälp av tabellvärden genom förenklad 
dimensionering eller genom att beräkna tiden till kritiska förhållanden och därefter beräkna 
maximala gångavstånd detta kallas analytisk dimensionering. Det förstnämnda har 
behandlats i detta arbete. Med hjälp utav förenklad dimensionering bestäms det maximala 
gångavstånden till utrymningsvägar efter vilken typ av verksamhet samt dess förutsättningar 
som råder i det tänkta utrymmet. Max tillåtna gångavstånd varierar från 15 m upp till 60 m 
beroende på verksamhetsklass och förutsättningar.  

Syftet med detta arbete är att utreda metoden för att ta fram de längsta gångavstånden samt 
hur relevant denna är i dagsläget, ytterligare ett syfte är att jämföra denna metod mot Norge, 
Finland och Nya Zeelands metod för att bestämma längsta gångavstånd. Arbetet består av en 
litteraturstudie som är baserad på lagtext från de olika länderna. Intervjuer har gjorts med 
människor som jobbar inom det berörda området i de olika länderna. En teoretisk del 
presenteras i slutet på arbetet i form av beräkningar, där användes 
datorsimuleringsprogrammet CFast. 

Från och med 1947 fram tills idag så har det funnits 4 olika regelverk för byggande i Sverige 
som alla behandlat gångavståndskraven till utrymningsvägar. Dessa regelverk är 
Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan (BABS) 1947-1967, Svensk byggnorm 
(SBN) 1968-1989, Boverkets nybyggnadsregler (NR) 1989-1994 och Boverkets byggregler 
(BBR)1994-. I BABS var kraven näst intill obefintliga, det kom krav om gångavstånd till 
utrymningsvägar för bostäder 1960 men nämndes ytterst kort. Till BABS 1960 kom de första 
kraven som var indelade efter verksamhetsklasser och förutsättningar, det hade dock inget 
krav för verksamheter där det förelåg en hög risk för bränder. I SBN 1975 infördes 
gångavståndskraven som används än idag med den enda skillnaden att brandbelastningen 
för 60 meters gångavstånd är 250MJ/m2 golvarea istället för 40 MJ/m2 omslutande area. 

I NR användes också denna tabell för att bestämma det maximala gångavståndet till 
utrymningsvägar. När BBR 1 kom gick man över från detaljkrav till funktionskrav, detta 
gjordes för att främja alternativa lösningar och teknisk utveckling. Gångavståndskraven 
flyttades från BBR till rapporten 1994:10 Utrymningsdimensionering sedan 
Utrymningsdimensionering 2004 och sist till Utrymningsdimensionering 2006 innan de 
togs tillbaka in till BBR 19. Det var alltså till BBR 19 som kraven återinfördes i BBR. 
Anledningen till detta var att det skulle bli enklare för användaren. Målet med BBR 19 var att 
öka verifiering utav brandskyddet i byggnaderna. Det rådde tidigare stor variation utav 
säkerhetsnivån då Boverket inte reglerat detta tillräckligt. Konkurrens mellan företagen 
kunde uppstå då företagen kunde tolka reglerna olika. En följd utav detta blev att det blev 
svårare för branschen att kunna göra alternativa lösningar, t.ex. längre gångavstånd då det i 
BBR 19 var tydligare gränser för vad som var acceptabelt och inte. Detta ledde till irritation 



 

 

 

inom vissa delar utav branschen då utrymmet för diskussion med kommunerna kring ett för 
långt gångavstånd blev mindre. 

I BBR 20 är kraven desamma som i BBR 19 och snart kommer även BBR 21 att släppas och 
även där är kravnivån densamma. I våra grannländer Finland och Norge används ett 
liknande system. I Finland använder man inte verksamhetsklasser utan skriver ut exempel på 
byggnader och vad de har för maximalt gångavstånd. Finland är medlem i EU och det kan 
därför tyckas att kraven för gångavstånd till utrymningsvägar borde överensstämma med 
Sverige men så är inte fallet. Det finns inget krav på att byggreglerna ska vara enhetliga inom 
EU även om det skulle underlätta arbeten utom landets gränser. Gångavstånden är t.ex. 
längre för samlingslokaler men kortare för industrilokaler. Detta beror på att de två länderna 
ser olika på olika typer utav risker. Norge delar in sina utrymmen i olika riskklasser där varje 
riskklass har ett maximalt gångavstånd till utrymningsvägar. Norge är inte medlem i EU och 
kraven för maximala gångavstånd är hårdare än Sveriges. Norges krav för bostäder är 30 m 
jämfört med Sveriges 45 m och Norges krav för industrier är 50 m mot Sveriges 60 m. 

Det sista landet som utreddes i detta arbete är Nya Zeeland. Regelverket i Nya Zeeland skiljer 
sig mycket mot de övriga. Regelverket delas in i två grenar, verification methods (VM) och 
acceptable solutions (AS). VM är en analytisk dimensionerings metod där brandskyddet 
dimensioneras genom att personen som dimensionerar brandskyddet går igenom 10 olika 
scenarion, när dessa har gåtts igenom och målen har uppfyllts ska byggnaden vara godkänd. 
AS är förenklad dimensionering, den delas in i AS 1-7, där varje nummer är en byggnadstyp. 
Gångavstånden skiljer sig kraftigt mot de Svenska då de är mycket längre. I Nya Zeeland kan 
byggherren välja vilka nivå på brandskyddet ett visst utrymme ska ha och får därefter olika 
långa gångavstånd. Grundkraven är generellt sett högre än de svenska och används den 
högsta klassen på brandskydd, t.ex. automatiskt brandlarm och sprinklers med rökdetektorer 
så är gångavstånden i vissa fall dubbelt så långa som de svenska.  

Sista delen i arbetet är beräkningar över gångavstånd och takhöjd kontra tid till kritisk nivå. 
Kritisk nivå kan uppstå på olika sätt i ett rum, t.ex. att brandgaslagrets höjd kommer till en 
viss nivå, att toxiciteten är för hög eller att värmestrålningen är för stark. Beräkningsexempel 
utfördes på två olika lokaler med olika gångavstånd, 30 och 45 m. Takhöjden höjdes sedan 
med en tredjedel i de båda lokalerna och tiden till kritisk nivå jämfördes sedan. 
Beräkningsexempel avslöjar att takhöjden och gångavstånden (byggnadens storlek) har stor 
inverkan på tiden till kritisk nivå. När takhöjden höjs eller gångavståndet förlängs så ökar 
lokalens volym och därmed får röken en större yta att sprida ut sig på. I förenklad 
dimensionering tar man inte hänsyn till takhöjden och blir ett gångavstånd för långt måste 
analytisk dimensionering användas. Beräkningarna visar just att en större byggnad som har 
ett längre gångavstånd eller en högre takhöjd är gynnsamt då tiden för en säker utrymning 
ökar. Det vore kanske lämpligt att införa en paragraf i förenklad dimensionering att alla 
utrymmen som har en viss takhöjd eller en takhöjd över standard kan tillgodogöra sig en 
tredjedels längre gångavstånd precis som man får göra om en sprinklerinstallation görs. Den 



 

 

 

specifika takhöjdsgränsen bör tas fram genom riktiga försök samt beräkningar. Detta är en av 
arbetets slutsatser. 

Nyckelord: gångavstånd, utrymning, branddimensionering, Boverket. 
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BEGREPPSFÖRKLARING  
Samlingslokal: lokal eller varje grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd för ett 
större antal personer. En samlingslokal delas in i VK 2A (högst 150 personer), 2B (mer än 150 
personer), 2C (mer än 150 personer samt alkohol servering i mer än begränsad omfattning) 
(BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

Utrymningsväg: Utgång till det fria eller säker plats. Kan även vara utrymmet från en 
brandcell till det fria. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

Gångavstånd: Avståndet från den minst gynnsamma punkten i ett utrymme till en 
utrymningsväg. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

Tr1: Ett trapphus försett med skydd mot brand- och brandgasspridning. (BFS 2011:3 med 
ändringar t.o.m. 2013:14) 

Tr2: Ett trapphus försett med skydd mot brand- och brandgasspridning. En klass högre än 
Tr1. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

BBR: Boverkets byggregler 

BBRAD: Boverkets byggregler analytisk dimensionering 

BABS: Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan 

SBN: Svensk byggnorm 

NR: Boverkets nybyggnadsregler 

VK: Verksamhetsklass 
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1  INLEDNING 

Utrymningsvägar utgör den viktigaste delen i ett brandskydd i en byggnad. Utan 
utrymningsvägar äventyras utrymningssäkerheten. Det är viktigt att dessa utrymningsvägar 
är funktionella och rätt dimensionerade men vad gör man i de fall när utrymningsvägen är 31 
m och kravet säger 30 m? 

1.1 Bakgrund 
Vid nyproduktion och ombyggnad av fastigheter dimensioneras byggnadernas 
utrymningsvägar och brandskydd. Det finns två sätt att dimensionera byggnaders 
brandskydd, förenklad dimensionering och analytisk dimensionering. Förenklad 
dimensionering uppfylls genom att följa de allmänna råden och används med fördel då det 
sparar tid för konsulten som projekterar brandskyddet och kan såldes ge ett lägre pris till 
beställaren. Vid enklare, mindre verksamheter/lokaler är förenklad dimensionering att 
föredra medan analytisk dimensionering är en bättre lösning vid större, mer komplexa 
byggnader. Analytisk dimensionering är även ett krav för byggnadsklassen Br0. (BFS 2011:3 
med ändringar t.o.m. 2013:14). 
 

Vid förenklad dimensionering används schablonvärden för att dimensionera gångavstånden 
till utrymningsvägarna för olika verksamhetsklasser. Maximalt tillåtet gångavstånden till 
utrymningsvägar varierar från 15 till 60 meter beroende på verksamhet samt övrigt 
brandskydd. Vid de fall där förenklad dimensionering är det mest lämpliga finns det risk för 
att ett problem uppstår. Godkännandet av brandskyddsritningarna brister ofta på grund av 
att gångavstånden till utrymningsvägarna blir för långa gentemot de regler som föreskrivs 
vilket leder till att kraven om maximalt gångavstånd inte uppfylls.  

1.2 Problemformulering 

Problemet med de dimensionerande gångavstånden för förenklad dimensionering är att det 
vid de fall ett framtaget gångavstånd överskrider det angivna gränsvärdet automatiskt leder 
till analytisk dimensionering. De absoluta gränser som anges för förenklad dimensionering 
kan leda till att en liten överträdelse av det dimensionerande gångavståndet i ett hörn av 
byggnaden formellt ställer till stora problem även om det uppenbart inte har någon större 
betydelse för utrymningssäkerheten. 
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På det sätt som BBRAD är utformad så är acceptanskriterierna mycket högre för analytisk 
dimensionering än för förenklad dimensionering (Jämförande analys av säkerhetsnivå 
mellan förenklad och analytisk dimensionering enligt Boverkets byggregler 2012). Det 
betyder att det i de flesta fall är väldigt svårt att räkna hem utrymningen för en byggnad med 
en normal takhöjd. Det enda som återstår är en jämförelse med en referensbyggnad enligt 
BBRAD och då krävs ofta kompenserade åtgärder som t.ex. installation av larm vilket leder 
till ökade kostnader. 

Detta leder fram till frågan om varför gångavstånden har fått sådan betydelse och var 
kommer dessa avstånd ifrån? Vid beräkningar av rökfyllnad och utrymning så tar man 
hänsyn till faktorer som takhöjd och köbildning.Dessa faktorer behandlas inte inom ramen 
för förenklad dimensionering. Effekten av att en byggnad har förlängda gångavstånd på 
några meter är att utrymningen från denna plats tar några sekunder längre. Spelar det någon 
roll? 

Man kan t.ex. visa genom beräkningar att större lokaler som även har längre gångavstånd tar 
längre tid att rökfylla på grund av den större volymen. Tidsvinsten är avsevärt mer än den tid 
det tar att gå de extra metrarna. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda metoden för hur gångavstånden bestäms i Sverige med 
förenklad dimensionering. Ytterligare syfte är att ta reda på fakta kring hur relevant denna 
metod är i dagsläget samt att den svenska metoden skall jämföras mot Norge, Finland och 
Nya Zeeland för att få insikt om hur bra det svenska systemet är. Beroende på resultat, 
komma med förslag på lösning för att bestämma gångavstånden till utrymningsvägarna.   

1.4 Frågeställningar  
– Hur har maximalt tillåtna gångavstånd till utrymningsvägar förändrats över tiden i de 
olika regelverken? 

– Hur togs kraven på de gångavstånd som används idag fram och finns det någon forskning 
kring dem?   

– Hur dimensionerar Norge, Finland samt Nya Zeeland gångavstånden till 
utrymningsvägar? 

– Vad säger teorin, skulle ett längre gångavstånd kunna ge en längre tid till kritiska 
förhållanden? Kan beräkningar på kritiska förhållanden, gångavstånd och takhöjder bevisa 
detta? 
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1.5 Avgränsning 
Arbetet kommer endast att utreda gångavstånds dimensionering genom förenklad 
dimensionering samt vilka effekter ett längre gångavstånd kan ge. I första hand kommer 
arbetet fokusera på det svenska systemet, Boverkets byggregler samt de regelverk som gällt 
innan. Övriga länder som arbetet kommer behandla är ett icke EU-land, Norge, ett till 
nordiskt land som är med i EU, Finland samt Nya Zeeland som har en unik 
brandlagstiftning. Arbetet kommer att utföras under perioden 2 april till 4 juni då 
redovisning av examensarbete äger rum.   

1.6 Metod 

 Litteraturstudie 1.6.1

Den första delen utav arbetet är en litteraturstudie. Den är baserad på fakta kring de olika 
ländernas metoder för maximala gångavstånd till utrymningsväg. I ett tidigt skede av detta 
examensarbete valdes tre länder ut. Samtliga länder valdes utifrån olika egenskaper. Norge 
valdes för att det inte är med i EU men är ett nordiskt land, Finland för att det är ett nordiskt 
land som är med i EU samt Nya Zeeland eftersom de har ett regelverk som skiljer sig kraftigt 
mot de övriga ländernas.Litteraturstudien är indelad efter de olika länderna. Den svenska 
delen bygger på fakta hämtad från de svenska regelverken ”BABS”, ”SBN”, ”NR” och ”BBR” 
samt böckerna ”Brandskyddshandboken” och ”Brandskydd i boverkets byggregler BBR 
94:3”. För Finland användes regelverket ”Finlands byggbestämmelsesamling” och för Norge 
användes ”Byggteknisk forskrift med veiledning” (TEK10). Den databas som använts för att 
hitta samtliga regelverk för de undersökta länderna och fakta är Google tillsammans med 
sökord som ”gångavstånd till utrymningsväg”, ”building codes New 
Zealand/Norge/Finland”, ”safe path” och ”regelverk Norge/Finland”.  

 Intervjuer 1.6.2

Intervjuer har gjorts genom mail och telefon med frågor inom ämnet gångavstånd till 
utrymningsvägar. Detta har gjorts med personer som arbetar inom ämnet i de olika 
länderna. Personerna som intervjuats har hittas via webben samt genom kontakter. 
Förfrågan om intervju gjordes även till räddningstjänsten i Västerås men svar från dem 
uteblev.  

 Beräkningar  1.6.3

Den andra delen utav arbetet är en teoretisk del där gångavståndsberäkningar vägdes mot 
erforderlig och tillgänglig tid för utrymning. Med hjälp utav datorsimuleringsprogrammet 
CFast beräknades brandgaslagrets höjd samt temperatur vid olika nivåer i rummet. Detta 
gjordes för två olika lokaler med två olika gångavstånd och takhöjder. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien visar fakta om gångavstånd till utrymningsvägar från de olika regelverk 
som gällt i Sverige från 1947 fram till idag. Den första delen behandlar dagens system för att 
bestämma maximala gångavstånd till utrymningsvägar hämtat från ”BBR 19/20”. Anser man 
sig besitta kunskap kring förenklad dimensionering, verksamhetsklasser, byggnadsklasser 
samt metod för att beräkna gångavstånd kan man börja läsa vid rubrik 2.2, Förändring av 
kraven för gångavstånd till utrymningsvägar. 

2.1 Aktuell brandskyddsdimensionering i Sverige 
När man dimensionerar en byggnads brandskydd börjar man med att bestämma om man 
ska använda sig av förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering. Detta 
examensarbete fokuserar på hur gångavstånd till en utrymningsväg bestäms med hjälp utav 
förenklad dimensionering. För att få insikt i ämnet krävs det att veta vad analytisk 
dimensionering och förenklad dimensionering är. 

 Analytisk dimensionering 2.1.1

Analytisk dimensionering är den dimensioneringsmetod som används vid komplexa 
byggnader där förenklad dimensionering inte räcker till. Med denna metod bevisar 
brandkonsulten som dimensionerar brandskyddet att kraven som föreskrivs i Boverkets 
byggregler uppnåtts på annat vis än hur det står föreskrivet. Analytisk dimensionering sker 
genom: 

- Kvalitativ bedömning 
- Scenarioanalys 
- Kvalitativ riskanalys 

 
Analytisk dimensionering kräver mycket kunskap av projektören för att ett godtyckligt 
resultat ska uppnås. Till sin hjälp har brandkonsulten Boverkets byggregler analytisk 
dimensionering (BBRAD). BBRAD innehåller allmänna råd med metoder och kriterier för 
analytisk dimensionering, ett slags verifieringsverktyg alltså. (BFS 2013:12.  BBRAD 3) 
Byggnadsklassen Br 0 får inte dimensioneras med förenklad dimensionering utan kräver 
analytisk dimensionering. Detta beror på att denna byggnadsklass har ett stort skyddsbehov 
och ofta är komplext utformad.  (Bengtsson, Frantzich, Jönsson & Marberg 2012, Analytisk 
dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd) 

 Förenklad dimensionering 2.1.2

Förenklad dimensionering är en enklare variant än den mer kunskapskrävande 
dimensioneringsmetoden analytisk dimensionering. Förenklad dimensionering bygger på att 
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föreskrifterna uppfylls genom att följa de allmänna råden i Boverkets byggregler. Dessa 
regler måste följas och brandkonsulten får ej göra några avsteg från de allmänna råden. Det 
går att göra ett tekniskt byte men då krävs t.ex. en sprinklerinstallation. Det är det som är 
den största skillnaden mellan förenklad och analytisk dimensionering. Vid analytisk 
dimensionering får man frångå de allmänna råden bara man uppfyller föreskrifterna och 
bevisar detta analytiskt. 

I Boverkets byggregler kapitel 5 beskrivs dessa krav som projekteraren måste uppfylla för att 
brandskyddet ska bli godkänt för utrymmet. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Kap. 
5 s. 33) För att kunna bestämma gångavstånden till en utrymningsväg med hjälp utav 
förenklad dimensionering måste personen som dimensionerar brandskyddet vara införstådd 
med begreppen verksamhetsklasser och byggnadsklasser.  

 Verksamhetsklasser 2.1.3

Utrymmena i en byggnad delas in i en verksamhetsklass beroende på vad utrymmena ska 
användas till, samma byggnad kan delas in i flera olika verksamhetsklasser (VK 1, VK 2, VK 
3, VK 4, VK 5 och VK 6.). Indelningen sker enligt dessa kriterier. (BFS 2011:3 med ändringar 
t.o.m. 2013:14. Kap. 5 5:21 s. 34) 

- Vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess 
utrymningsmöjligheter, 

- Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand, 
- Om personerna kan förväntas vara vakna, samt  
- Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett 

mycket snabbt och omfattande förlopp. 

 VK 1 2.1.4

Verksamhetsklass 1 är industrier, kontor och mindre läkarmottagningar, d.v.s. mindre 
arbetsplatser där de människor som vistas förväntas vara vakna, ha god lokalkännedom samt 
ha förutsättningen att själva sätta sig i säkerhet. För de mindre läkarstationerna ska 
förhållandet mellan personal och patienter vara lågt då personalen förväntas ha god 
lokalkännedom och ska hjälpa till vid en eventuell utrymning. (Bengtsson et al. 2012) 

 VK 2 A, B och C 2.1.5

VK 2 delas in i VK 2A, 2B och 2C. De rör samlingslokaler där de människor som vistas inte 
förväntas känna till lokalen och därmed ha dålig lokalkännedom, de utrymmande kan sätta 
sig själva i säkerhet och de förväntas även vara vakna. Det som skiljer de olika klasserna är 
att VK 2A är en lokal där det maximalt får vistas 150 personer.  VK 2B krävs när det är fler än 
150 personer och VK 2C är som VK 2B men med undantaget att alkohol får servas men i 
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begränsad omfattning. Exempel på dessa klasser är restauranger, pubar och nattklubbar. 
(Bengtsson et.al 2012) 

 VK 3 2.1.6

VK3 är bostäder. För VK 3 gäller samma krav som för VK 1 med undantaget att personerna 
som vistas i lokalen inte förväntas vara vakna. Detta leder till att varseblivningstiden ökar. 
Hit räknas även boende för uthyrning under längre tid samt övernattningsrum där personen 
som vistas förväntas ha god lokalkännedom. (Bengtsson et.al 2012) 

 VK4 2.1.7

Hotell och övriga korttidsboende räknas till VK 4. De personer som vistas i lokalen förväntas 
sova, ha dålig lokalkännedom men kunna utrymma själva. Det kan ibland vara svårt att veta 
om en lokal ska klassas som VK 3 eller 4. Grundregeln säger att även mindre hotell, även de 
som inte är tillståndspliktiga, t.ex. en stuga på en camping bör klassas VK 4. Skulle de 
uthyrande rummen ingå i en bostad kan det dock räknas till denna, alltså VK 3. De bodar 
som används som övernattningsstugor under ett bygge ska klassas VK 4. (Bengtsson et.al 
2012, s. 48) 

 VK 5 A, B, C och D 2.1.8

De lokaler som innefattar personer som har begränsade, eller inga möjlighet att själva 
placera sig i säkerhet ingår i VK 5. De som de olika klasserna har gemensamt är att det drivs 
någon form utav vård i lokalerna. För VK 5A får endast daglig verksamhet förekomma t.ex. 
förskola. VK 5B innebär att de personer som vistas i lokalen har genomgått en 
behovsprövning för särskilda boenden. Detta kan t.ex. vara ett sjukhus för psykiskt sjuka 
eller ett äldreboende. De boenden där de personer som vistas ej kan sätta sig själva i 
säkerhet. VK 5c är de lokaler som rör hälso- och sjukvård, t.ex. större läkarmottagningar och 
sjukhus. De utrymmen där människor hålls inlåsta klassas som VK 5D, t.ex. fängelser, 
anstalter och häkten. (Bengtsson et.al 2012) 

 VK 6 2.1.9

De lokaler där risken för uppkomst av brand är högre än normalt, det kan även vara för att 
en eventuell brand skulle få ett omfattande och snabbt brandförlopp. Exempel på detta är 
dammiga miljöer så som kvarnar eller industrier där lättantändligt material produceras. 
(Bengtsson et.al 2012) 
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 Byggnadsklasser 2.1.10

Byggnadsklasserna specificeras för varje byggnad utifrån skyddsbehovet. Skyddsbehovet 
bedöms utifrån de konsekvenser som en brand kan medföra, byggnadens komplexitet och till 
hur ett troligt brandförlopp skulle uppträda. Br 0 är den högsta byggnadsklassen och Br 3 
den lägsta. Med hjälp utav byggnadsklassen vet brandkonsulten vilken dimensionering 
metod som krävs, med vissa undantag. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14, 5:22 s. 
36-37 (2011)) 

Tabell 1 är omskriven utifrån de allmänna råden i BBR 19 kap. 5 s. 36-37. Med hjälp av de 
allmänna råden delas olika byggnadstyper med olika verksamheter in i byggnadsklasser. 
(BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

Tabell 1. Byggnadsklasser (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14) 

Byggnadsklass	   Förutsättningar	  
Br0	   Byggnader	  med	  fler	  än	  16	  våningsplan,	  större	  byggnader	  med	  VK	  5C,	  byggnader	  med	  VK	  5D,	  

samlingslokaler	  i	  VK	  2B	  som	  inte	  ligger	  i	  bottenvåningen	  och	  som	  är	  avsedd	  för	  mer	  än	  1000	  personer.	  
Samlingslokaler	  i	  VK	  2C	  som	  ligger	  i	  bottenvåningen	  och	  är	  avsedd	  för	  fler	  än	  600	  personer.	  
Samlingslokaler	  i	  VK	  2C	  som	  inte	  ligger	  i	  bottenvåningen	  och	  är	  avsedd	  för	  fler	  än	  300	  personer.	  

BR1	   Byggnader	  med	  tre	  eller	  fler	  våningar.	  Följande	  byggnader	  med	  två	  våningsplan:	  Byggnader	  avsedda	  
för	  VK	  4,	  5A,	  5B	  eller	  5C.	  Byggnader	  med	  samlingslokaler	  i	  VK	  2B	  eller	  2C	  i	  på	  andra	  våningsplanet.	  

BR2	   Småhus	  med	  högst	  tre	  våningsplan.	  Följande	  byggnader	  med	  två	  våningsplan:	  De	  som	  är	  avsedda	  för	  
fler	  än	  två	  bostadslägenheter	  och	  där	  bostads	  eller	  arbetsrum	  finns	  i	  vindsplanet.	  Byggnader	  med	  
samlingslokaler	  i	  VK	  2B	  eller	  2C	  i	  bottenvåningen.	  Byggnader	  med	  en	  byggnadsarea	  >	  200	  m2och	  som	  
inte	  kan	  delas	  in	  brandsektioner	  av	  högst	  denna	  storlek.	  	  
Byggnader	  med	  ett	  våningsplan	  som	  inrymmer:	  Samlingslokaler	  i	  VK	  2B	  eller	  2C	  i	  bottenvåningen.	  
Bostäder	  och	  lokaler	  i	  VK	  5B	  eller	  5C.	  	  

BR3	   Övriga	  byggnader	  

 Tillgång till utrymningsvägar 2.1.11

I alla lokaler där man vistas mer än tillfälligt ska det finnas minst två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Finns det fler än ett våningsplan i bostaden eller lokalen ska det minst 
finnas en utrymningsväg från varje plan. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Kap. 5 
5:321 s. 47) 

De två utrymningsvägarna bör placeras så långt ifrån varandra som möjligt. En sådan 
placering utav utrymningsvägarna möjliggör en säker utrymning även om den ena 
utrymningsvägen skulle blockeras av branden. 5 meter är det minsta avståndet som är 
godkänt mellan två utrymningsvägar för att de ska klassas som oberoende av varandra. 

  Köbildning 2.1.12

Köbildning kan ske i och till utrymningsvägen. I lokaler med mycket folk är risken hög att 
det blir köbildning vid dörrar och smalare passager. Med avseende på detta ska dörrar i 
utrymningsvägen alltid öppnas utåt med undantag för de lokaler där köbildning ej förväntas 
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uppstå, dessa lokaler är: (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Kap. 5 5:335 s. 57, 
Bengtsson et al. 2012) 

- Bostäder i VK 3 

- Boenderum i VK 4 

- Lokal för max 30 personer, där de har god lokalkännedom. 

- Lokal för max 30 personer, där de ej förväntas ha kännedom om miljön och 
gångavståndet till utrymningsvägen är max 15 m. 

- Exempel på dessa är: Hotellrum, mindre kontor, klassrum, butiker <30 personer och 
mindre verkstadsindustrier.  

 En enda utrymningsväg 2.1.13

Det finns fall där det är tillåtet med en enda utrymningsväg. Enligt BFS 2011:3 med 
ändringar t.o.m. 2013:14. 5:322 s. 48 får en enda utrymningsväg användas från utrymmen i 
markplan för lokaler i verksamhetsklass 1 så länge det inte vistas mer än 50 personer i 
lokalen samt att gångavståndet inte överstiger 30 m. 

För bostäder i verksamhetsklass 2A, 3 och 4 eller mindre lokaler gäller ett max personantal 
om 30 personer, att gångavståndet max får vara 15 m samt att utrymningsvägen ska vara lätt 
synlig från större delen av lokalen. Utrymningsvägen ska för de båda fallen gå direkt till 
säkerplats, t.ex. att dörren mynnar ut i det fria. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. 
Kap. 5 5:321 s. 48). 

 Tr1 och Tr2 som enda utrymningsväg 2.1.14

Lokaler i verksamhetsklass 1 och bostäder i verksamhetsklass 3 kan använda Tr1 trapphus 
som enda utrymningsväg upp till 16 våningar om gångavståndet är högst 30 m samt att 
personantalet begränsas till max 50 personer. Tr 2 trapphus kan användas för lokaler i 
verksamhetsklass 1 upp till 8 våningar samt bostäder i verksamhetsklass 3 upp till 16 
våningar. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Kap. 5 5:321 s. 48). 

 Gångavstånd till utrymningsväg 2.1.15

Vid förenklad dimensionering använder personen som dimensionerar brandskyddet tabell 
5:331 i BBR 20, tabell 2 nedan för att bestämma gångavståndet för det tänkta utrymmet. Det 
maximalt tillåtna gångavståndet bestäms genom att kontrollera utrymmets 
verksamhetsklass och sedan utläses gångavståndet i tabellens tredje kolumn. Gångavstånden 
nollställs vid varje brandcellsgräns. Om förutsättningarna för den tänkta lokalen motsvarar 
förutsättningarna för ett annat gångavstånd ska de kortaste användas.  (BFS 2011:3 med 
ändringar t.o.m. 2013:14. Kap. 5 5:321 s. 49) 
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För de utrymmen som är försedda med ett automatiskt släcksystem, t.ex. sprinklers får 
gångavståndet förlängas med en tredjedel. Skulle utrymmet vara en samlingslokal i VK 2C 
räknas gångavståndet som en samlingslokal i VK 2B. Är det dimensionerat för utrymning 
genom fönster bör gångavståndet minskas till en tredjedel. (BFS 2011:3 med ändringar 
t.o.m. 2013:14. Kap. 5 5:321 s. 49). 

Tabell	  2.	  Gångavstånd	  från	  BBR	  20.	  (	  BFS	  2013:14	  –	  Boverkets	  byggregler	  20)	  
Förutsättningar	   Exempel	   Avstånd	  (m)	  
Om	  framkomlighet	  och	  överblickbarhet	  är	  
goda	  och	  brandbelastningen	  är	  högst	  
250MJ/m2,	  samtidigt	  som	  risken	  för	  
uppkomst	  av	  brand	  är	  liten.	  Verksamheten	  
är	  inte	  försenad	  med	  risk	  för	  snabb	  
brandspridning.	  

Vissa	  lokaler	  inom	  verksamhetsklass	  1	  som	  
betongvarufabriker,	  mekaniska	  verkstäder	  och	  
bryggerier.	  

60	  	  

Om	  persontätheten	  är	  liten	  samtidigt	  som	  
berörda	  personer	  till	  största	  delen	  kan	  
förväntas	  ha	  god	  lokalkännedom.	  

I	  garage	  och	  vissa	  lokaler	  i	  verksamhetsklass	  1	  såsom	  
kontor,	  lager-‐,	  hantverks-‐	  och	  industribyggnader.	  
Bostäder	  i	  verksamhetsklass	  3	  samt	  i	  verksamhetsklass	  
5B.	  

45	  

Om	  persontätheten	  är	  hög,	  eller	  berörda	  
inte	  kan	  förväntas	  utrymma	  själva	  eller	  inte	  
kan	  förväntas	  ha	  god	  lokalkännedom,	  eller	  
om	  verksamheten	  medför	  risk	  för	  snabb	  
brandspridning.	  

Lokaler	  i	  verksamhetsklasserna	  2A	  och	  2B.	  Vissa	  lokaler	  
i	  verksamhetsklass	  1	  såsom	  trä-‐	  eller	  plastvarufabriker	  
och	  höglager	  i	  industrin.	  Verksamhetsklass	  4.	  Lokaler	  i	  
verksamhetsklasserna	  5A,	  5C	  och	  5D.	  	  

30	  

Om	  det	  finns	  särskild	  risk	  för	  uppkomst	  av	  
brand,	  eller	  om	  stora	  personantal	  kan	  
förväntas	  vara	  alkoholpåverkade.	  	  

Lokaler	  i	  verksamhetsklass	  6.	  Samlingslokaler	  i	  
verksamhetsklass	  2C.	  

15	  

 

I de fall när utrymningsvägen endast går i en riktning ändras gångavstånden till 
utrymningsvägen. Detta sker enligt tabell 3 nedan. Gångavstånden sänks då risken ökar för 
att bli instängd om utrymningsvägen endast går i en riktning. 

Tabell	  3.	  Gångavstånd	  när	  utrymningsvägen	  endast	  går	  i	  en	  riktning.	  (BFS	  2011:3	  med	  ändringar	  t.o.m.	  2013:14)	  
Verksamhet	   Maximalt	  gångavstånd	  när	  

utrymningsmöjlighet	  endast	  finns	  i	  en	  riktning	  	  
	  

I	  trapphall,	  korridor	  eller	  motsvarande	  för	  
verksamhetsklasserna	  1,	  2,	  3	  eller	  5B	  	  
	  

10	  m	  	  
	  

I	  loftgång	  i	  loftgångshus	  för	  verk-‐
samhetsklasserna	  1,	  3	  eller	  5B	  i	  loftgångshus	  	  
	  

15	  m	  	  
	  

I	  trapphall,	  korridor	  eller	  motsvarande	  för	  
verksamhetsklasserna	  4,	  5A	  eller	  5C	  	  
	  

7	  m	  	  
	  

Samtliga	  verksamhetsklasser,	  om	  man	  enbart	  
kan	  gå	  i	  rätt	  riktning,	  t.ex.	  då	  dörrar	  enbart	  
finns	  i	  respektive	  ände	  av	  en	  korridor.	  	  
	  

30	  m	  	  
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  Beräkning utav gångavstånd 2.1.16

När det längsta gångavståndet till en utrymningsväg ska dimensioneras för en lokal med 
hjälp utav förenklad dimensionering utgår man från BBR 20 5:331. Beräkningarna utgår från 
den punkt som ligger längst ifrån en utrymningsväg, alltså den mest ogynnsamma punkten 
för de utrymmande. Sträckan från den mest ogynnsamma punkten till utrymningsvägen ska 
mätas vinkelrätt i gångbanan från början till slut.  

De sträckor fram till en grening utav utrymningsvägen som sammanfaller helt eller delvis 
räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga delen. För bostäder i VK 3, kontor och 
garage i VK 1 behövs den sammanfallande delen endast räknas 1,5 den verkliga längden. 
Dessa faktorer speglar risken för att båda utrymningsvägarna skulle kunna bli blockerade 
utav samma brand. Dessa olika fall visualiseras nedan, skulle det röra sig om en enda 
utrymningsväg enligt tabell 3 gäller inte dessa faktorer.  

Trappor som ingår i utrymningsvägen beräknas 4 gånger nivåskillnaden då det tar längre tid 
att utrymma i en trappa jämfört med att gå i en horisontell utrymningsväg. För läktare och 
gradänger i en samlingssal i VK 2 räknas längden längs med lutningen. (Bengtsson et al. 
2012) 

 Utrymningsfall 1 2.1.17

Den röda pricken i figur 1 visar startpunkten för det längsta gångavståndet i detta fall. 
Gångavståndet är i detta fall, A+B. Då det endast finns en utrymningsväg samt att det inte 
utryms genom ett fönster så räknar man utan förlängningstal. (Bengtsson et al. 2012) 

 

 

Figur 1. Gångavståndsberäkning med en nödutgång 
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 Utrymningsfall 2 2.1.18

I utrymningsfall 2, figur 2 finns det två utrymningsvägar. De sammanfaller i sträckan A och 
B, dessa sträckor ska multipliceras med 2 utom i det fall då det är bostäder i VK 3, kontor 
och garage i VK 1 då multipliceras samma sträcka med 1 ,5. I detta fall blir gångavståndet för 
det mest ogynnsamma fallet 2·(A+B)+D+E+F. Sträckan 2·(A+B)+C blir längre där av 
sträckningen. (Bengtsson et al. 2012) 

 

Figur 2. Gångavståndsberäkning med två nödutgångar 

 Gångavståndsberäkning av en trappa i utrymningsvägen 2.1.19

Figur 3 nedan visar en trappa som är placerad i utrymningsvägen i en bostad. När man 
beräknar gångavståndet från den mest ogynnsamma punkten som i detta fall är belägen på 
övervåningen multipliceras den nivåskillnad (h) som trappan har med 4. Denna längd 
adderas sedan till den övriga gångavståndssträckan. (Bengtsson et al. 2012) 

 

Figur 3 Gångavståndsberäkning för en trappa i utrymningsvägen  
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2.2 Förändring av kraven för gångavstånd till utrymningsvägar 
Nedan presenteras en studie över hur de svenska kraven på gångavstånd till 
utrymningsvägar har förändrats från 1947 till och med idag. På Boverkets hemsida finns 
samtliga regelverk från 1947 fram till idag tillgängliga då det kan behövas för äldre 
byggnader, t.ex. om en byggherre behöver veta vilka krav som gällde när ett hus byggdes. 
(Boverket, Äldre regler om byggande 2013). 

 Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstagdan 2.2.1

År 1946 kom den första byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstagdan (BABS). Det 
gjordes två stycken anvisningar, 1946 och 1950 till den byggnadsstadga som släpptes 1947. 
(Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1946:1) 

 BABS 1946 och 1950  2.2.2

(58 §) Byggnader, som medföra särskilda faror ur brandskyddssynpunkt 
C. Utrymningsvägar. 

”1. Från varje våning, där ett flertal personer bruka uppehålla sig, böra i, regel finnas minst två från 
varandra helt oberoende utrymningsvägar. 

[…] 

Utrymningsväg bör leda direkt till det fria och vara så avpassad, att den möjliggör bekväm och snabb 
utrymning i händelse av eldsvåda. 

[…]” 

Detta är det som nämns om utrymningsvägar i BABS 1946 och 1950. Det står alltså inga 
givna gångavstånd till en utrymningsväg men det framkommer att en bekväm och snabb 
utrymning ska kunna ske i händelse utav en brand. Under dessa 5 år skedde det ingen 
förändring i BABS angående gångavstånd till utrymningsväg. 

 BABS 1960 2.2.3

5:31 Erforderliga utrymningsvägar 

”Från varje lokal eller lägenhet, i vilken personer stadigvarande vistas, anordnas minst två från 
varandra oberoende utrymningsvägar, såvida ej byggnadens trappa är utförd på särskilt betryggande 
sätt, t.ex. som brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa (se:321), eller eljest särskilt skäl 
till undantag föreligger.[…] 

Anm. 3. […]I bostadshus bör avståndet (gångvägen) från lägenhet till brandsäkert eller brand- och 
röksäkert avskild trappa ej överstiga 10 m. Är lägenhet belägen mellan två trappor och har tillgång till 
båda trapporna, kan avståndet ökas till 20 m.” 
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I BABS 1960 återfinns det första kravet på gångavstånd. Det rör de fall när det bara fanns en 
rök och brandsäker trapp som utrymningsväg i bostadshus.  10 m gäller för de fall när bara 
en trappa är tillgänglig och 20 m då lägenheten är placerad mellan två trappor och har 
tillgång till de båda. (Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1. 24:3. s. 147-148). 

 Svensk byggnorm 2.2.4

1968 bytte statens planverk namn på föreskrifterna till Svensk byggnorm (SBN). Den första 
SBN trädde i kraft 1968. (Boverket, SBN från 1968 till 1989 (2013)). 

I SBN från 1967 dimensioneras gångavståden beroende på utrymme och typ av verksamhet 
enligt tabell 4 nedan som är omskriven från text i SBN 67. (Statens planverk, Svensk 
Byggnorm 67). 

Tabell	  4.	  Maximala	  gångavstånd	  i	  SBN	  67	  
Verksamhet	   Maximalt	  gångavstånd	  till	  utrymningsväg	  (m)	  
Bostad	  där	  översta	  lägenhetens	  golv	  är	  22	  m	  över	  mark	  men	  mindre	  
än	  16	  våningar	  

10	  

Bostad	  upp	  till	  8	  våningar	   20	  
Kontor	   60	  
Samlingslokal	   30	  

 (Statens planverk, Svensk Byggnorm 67). 

 SBN 75 och 80 2.2.5

Det gavs ut tre stycken olika utgåvor av SBN 75. De två senaste innehåller uppdateringar och 
ändringar. SBN 80 gavs ut i två versioner som kom att ersätta SBN 75, gångavståndskraven 
är desamma i de båda regelverken. 
 
Nedan beskrivs SBN 80 utgåva 2. Detta är första gången man använder meningen 
gångavstånd till utrymningsväg. Det finns från och med SBN 75 möjligheten om att få 
längre gångavstånd med hjälp utav automatisk vattensprinkleranläggning. Vid de fall där 
fönster utgjorde utrymningsvägen skulle gångavståndet max vara en tredjedel av 
gångavståndskraven. I kapitel 37:214 i SBN 80 beskrivs metoden för hur gångavståden 
beräknas, den är överensstämmande med den metod som används i dagens BBR 20 och 
förklaras i 2.10 i detta arbete. 
 
I SBN 75 och 80 kunde ansvarig välja att dimensionera byggnadsdelarnas brandmotstånd 
med hjälp utav förenklad dimensionering eller dimensionering genom beräkning. Med 
förenklad dimensionering används tabell 37:32, a & b, tabell 5 nedan. Enligt Cronsioe 1 är 
dessa siffror från början ”höftade”, brandingenjörerna som tog fram SBN 75 hade fått i 

                                                        

1 Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör Boverket, telefonintervju den 16 maj 2014. 
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uppgift att stärka brandskyddet i våra byggnader och gångavståndskraven var då en lösning. 
I de fall dimensionering genom beräkning valdes ställdes det krav på att brandkonsulten 
kände till fakta för de olika materialen som användes för att kunna uppnå ett godtyckligt 
brandskydd i byggnaden.  (Statens planverk, Svensk Byggnorm 75. S. 251-254, Statens 
planverk, Svensk Byggnorm 80. S. 266-268)  

	  
Tabell	  5.	  Omskriven	  text	  till	  tabell	  från	  SBN	  75	  37:224	  Gångavstånd	  till	  utrymningsväg.	  
Förutsättningar	   Exempel	  på	  lokal	   Gångavstånd	  till	  

utrymningsväg	  (m)	  
God framkomlighet och överblickbarhet, 
brandbelastning >40 MJ/m2 
omslutande och risken för uppkomst av 
brand är ringa. 

industrilokaler inom betongvarufabriker, 
mekaniska verkstäder och bryggerier. 

60 

Persontätheten är ringa, personerna 
förväntas till största del ha god 
lokalkännedom 

Bostadslägenhet, kontorslägenhet, garage 
samt lager-, hantverks- och industrilokaler i 
allmänhet. 

45 

Där antingen persontätheten inte är 
ringa, berörda personer är under vård 
eller har mindre god lokalkännedom.  

Butiker, varuhus, restauranglokaler, hotell, 
vårdavdelningar och undervisningslokaler, 
samt i lokal, där verksamheten medför risk för 
snabb brandspridning, såsom snickerier, 
hyvlerier och plastvarufabriker. 

30 

Arbetslokal där särskild risk för brands 
uppkomst föreligger.  

Lokaler där omfattande hantering av 
brandfarligvara förekommer. 

15 

 BOVERKETS NYBYGGNADSREGLER NR 1,2,3 och 4 2.2.6

Boverkets nybyggnadsregler (NR) var de första byggreglerna efter att plan- och bygglagen 
trädde i kraft. De var giltiga under perioden 1989-1994 och det släpptes fyra stycken varav de 
tre sista var uppdateringar på grundförfattning nr 1. (Boverket, NR från 1989 till 1994 
(2013)). För att bestämma det maximala gångavståndet till utrymningsvägen utgår man från 
de förutsättningar den tänkta byggnaden har sedan avläses gångavståndet i den tredje 
kolumnen enligt tabell 6 nedan. (BFS 1993:21). ”Följande största gångavstånd bör tillämpas 
till närmaste utrymningsväg som inte förutsätter insatser av räddningstjänsten”. 
 
Tabell	  6.	  Gångavstånd	  till	  utrymningsväg	  från	  NR	  1:321	  
Förutsättningar	   Exempel	  på	  lokal	  	   Gångavstånd	  (m)	  
Om	  framkomlighet	  och	  överblickbarhet	  
är	  goda	  och	  brandbelastningen	  
omslutande	  area	  högst	  50	  MJ/m2	  
samtidigt	  som	  risken	  för	  uppkomst	  av	  
brand	  är	  liten	  

Vissa	  lokaler	  inom	  betongvarufabriker,	  
mekaniska	  verkstäder,	  bryggerier	  
	  

60	  
	  

Om	  persontätheten	  är	  liten	  samtidigt	  
som	  berörda	  personer	  till	  största	  delen	  
kan	  förväntas	  ha	  tillräcklig	  
lokalkännedom	  

Bostäder,	  kontor	  och	  därmed	  jämförliga	  
lokaler,	  garage,	  lager-‐,	  hantverks-‐	  och	  
industribyggnader	  i	  allmänhet	  

45	  

Om	  persontätheten	  inte	  är	  liten	  eller	  
berörda	  personer	  vårdas	  eller	  har	  
mindre	  god	  lokalkännedom	  eller	  om	  
verksamheten	  medför	  risk	  för	  snabb	  
brandspridning	  

Samlingssalar,	  butiker,	  varuhus,	  
restauranger,	  undervisningslokaler,	  trä-‐	  
eller	  plastvarufabriker,	  vårdlokaler	  
	  

30	  
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Om	  det	  finns	  särskild	  risk	  för	  
uppkomst	  av	  brand	  

Lokaler	  med	  omfattande	  hantering	  
av	  brandfarliga	  ämnen	  

15	  

 

”I en lokal som skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning kan de nämnda gångavstånden 
ökas med en tredjedel. Om utrymningsvägen utgörs av fönster som avses kunna användas utan hjälp 
av räddningstjänsten, minskas gångavstånden till en tredjedel. 

Större gångavstånd kan tillämpas, om det visar sig motiverat vid särskild prövning,[…] Om en trappa 
ingår i gångvägen till en utrymningsväg, räknas trappan motsvara ett horisontellt gångavstånd som är 
fyra gånger nivåskillnaden. Detta gäller dock inte för trappor på läktare och gradänger inom en 
samlingslokal, där i stället det verkliga gångavståndet i trappans lutning räknas.” (BFS 1993:21) 

 BBR 1 till 18 2.2.7

1993 gavs BBR 1 ut sedan dess har ytterligare 19 till släppts. Vissa av dessa är mindre 
uppdateringar och några med större revideringar. Den senaste BBR som släpptes var BBR 
20, den släpptes 2013. (Boverket, BBR från 1994, 2013). 
 
Det som är speciellt med BBR 1 är att man gick över från detaljkrav till funktionskrav där det 
är möjligt. Funktionskrav innebär att något skall göras eller uppnås men det står inte 
föreskrivet hur detta ska göras utan det är upp till personen som dimensionerar 
brandskyddet att lösa. I nybyggnadsreglerna fanns det angivna krav på gångavstånden, de 
varierade beroende på förutsättningarna. I BBR 1 försvann dessa krav från lagtexten men 
kunde fortfarande användas för den som föredrog det. (Klippberg, A & Fallqvist, K (1995). S. 
17). De äldre regelverken ansågs ha för mycket råd och anvisningar vilket hämmade den 
tekniska utvecklingen samt begränsade alternativa lösningar. (Klippberg, A & Fallqvist, K, 
1995, S. 17) 

Om gångavstånden till utrymningsvägen valdes att dimensioneras utan schablonavstånden 
som nämndes i nybyggnadsreglerna måste personen som dimensionerar brandskyddet visa 
att en säker utrymning kan ske innan kritiska förhållanden uppstår. Detta görs genom 
beräkningar och olika antaganden om branden. Automatiskt utrymningslarm, heltäckande 
automatisk sprinkleranläggning eller automatisk brandgasventilation kan även de ge upphov 
till längre gångavstånd till utrymningsvägen. Den automatiska sprinkleranläggningen ska då 
ha ett RTI-värde under 50, detta är ett mått på hur lätt sprinklern löser ut. Ett lägre värde 
gör att sprinklern utlöses tidigare. (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2011:6) 

BBR 1-18, 5:331 Gångavstånd till utrymningsväg  
”Gångavståndet inom en brandcell till närmaste utrymningsväg skall inte vara längre än att 
brandcellen kan utrymmas innan kritiska förhållanden uppstår”. (BFS 1993:57 med 
ändringar t.o.m. BFS 2011:6) 

BBR 2-18, 5:11 Alternativ utformning 
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”Brandskyddet får utformas på annat sätt än vad som anges i detta avsnitt (avsnitt 5), om det 
i särskild utredning visas att byggnadens totala brandskydd därigenom inte blir sämre än om 
samtliga aktuella krav i avsnittet uppfyllts”. (BFS 1995:17 med ändringar t.o.m. BFS 2011:6) 

 

Allmänt råd 

”Sådan alternativ utformning kan bl.a. användas, om byggnaden förses med 
brandskyddstekniska installationer utöver vad som följer av kraven i avsnittet. Den särskilda 
utredningen redovisas i brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12”. (BFS 1995:17 med 
ändringar t.o.m. BFS 2011:6)” 

 BBR 19 2.2.8

I BBR 19 återinförs de allmänna råden för gångavstånd till utrymningsväg. De har tidigare 
ingått i rapporten ”1994:10 Utrymningsdimensionering” och sedan 
”Utrymningsdimensionering 2004/2006”. I BBR 19 skrivs det även in beskrivningar för hur 
gångavstånden beräknas, även exempel på gångavståndsberäkningar med bilder införs igen. 
Se 2.9 samt 2.10 i detta arbete. (Boverket, Konsekvensutredning, - för revidering (Boverket 
2011). 

Boverket gjorde inga granskningar på gångavståndens längder 2011 när BBR 19 
publicerades. Gångavståndssiffrorna har varit oförändrade sedan 1975 tills idag. Målet med 
BBR 19 var inte att skärpa reglerna för brandskyddet utan att bibehålla den nivå som tidigare 
förelagt med anledningen att det inte skulle bli dyrare att bygga. Innan BBR 19 var friheterna 
stora för de som dimensionerade brandskyddet, reglerna var inte tydliga nog då BBR 19 inte 
innehöll tydliga nivåer för vad som är säkert. Detta ledde till att säkerhetsnivån för 
byggnader varierade kraftigt. Det var alltså lättare för personen som dimensionerade 
brandskyddet att verifiera brandskyddet med analytisk dimensionering då Boverket inte 
reglerade detta tillräckligt. Boverket varnade för höjda kostnader utav brandskyddet i 
konsekvensutredningen utav BBR 19. Kostnaderna skulle öka för vissa verksamheter men 
samtidigt skulle kostnaderna för brandskyddet sjunka för vissa verksamheter och därför 
skulle det jämna ut sig. Målet med BBR 19 var alltså att uppnå en ökad verifierbarhet. 
(Konsekvensutredning BBR 19). 

 BBR 20 2.2.9

I BBR 20 uppdaterades brandkapitlet till viss del men gångavståndskraven till 
utrymningsväg är desamma som i BBR 19 se 2.1.1.15. (BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 
2013:14). 
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 BBR 21 2.2.10

Boverket har skickat vidare BBR 21 på remiss till EU, den versionen finns ute på Boverkets 
hemsida och är troligen den versionen som kommer att kungöras inom en snar framtid. I 
BBR 21 har det tillkommit en verksamhetsklass, VK 3B. Detta gör att VK 3 delas in i VK 3A 
och 3B. I VK 3A ingår vanliga bostadslägenheter, småhus, trygghetsboende, familjedaghem 
och fritidsbostäder. VK 3B omfattar gemensamhetsboenden, t.ex. gemensamhetsboenden för 
vård, hem för ensamkommande flyktingbarn och student- och ungdomsbostäder. Det som är 
speciellt med denna verksamhetsklass är att man ej kan tillgodoräkna sig en tredjedels 
längre gångavstånd om man installerar en sprinkleranläggning i utrymmet. VK 3B har precis 
som VK 3A, 45 m som maximalt gångavstånd till utrymningsväg. (BFS 2014:xx. Boverkets 
Byggregler 21). 

2.3 Norge och Finlands system för att bestämma gångavstånd 
Nedan presenteras Norge och Finlands regelverk för att bestämma det maximala 
gångavståndet till utrymningsvägar. 

 Finland 2.3.1

I Finland är det Miljöministeriet som utfärdar byggregler. Regelförordning i Finland 
benämns Finlands byggbestämmelsesamling, kapitlet om brand heter ”Konstruktiv 
brandsäkerhet” och är del E i byggbestämmelsesamlingen. Brandkapitlet delas in i olika 
delar, delen där gångavstånd till utrymningsvägar behandlas heter E1 (2011) 
”Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 2011”. 

I Finland beräknas gångavståndet från den minst gynnsamma punkten till utrymningsväg 
och då räknas den kortaste framkomliga vägen. Om utrymningsvägen delvis sammanfaller 
till två olika utrymningsvägar dubblas avståndet den sträckan. (Finlex, Miljöministeriets 
förordning om byggnaders brandsäkerhet). 
 
Om byggherren väljer att frångå de angivna reglerna skall provnings- och 
beräkningsmetoderna ske enligt europeiska (EN) och internationella (ISO) standarder, detta 
skall redovisas i samband med bygglovsansökan. (Finlex, Miljöministeriets förordning om 
byggnaders brandsäkerhet). 
 
Avstånden i tabell 7 nedan kan överskridas om byggnaden är försedd med automatisk 
släckningsanläggning eller om utrymningen kan ske genom öppningsbara fönster från 
våningen i markplanet. (Finlex, Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet, 
S. 29). 

Tabell	  7.	  Längsta	  tillåtna	  gångavstånd	  till	  utrymningsväg	  
Tabell	  10.2.2	   FÖRBINDELSEVÄGENS	  STÖRSTA	  LÄNGD	  TILL	  UTGÅNG	  
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Användningssätt	   Förbindelsevägens	  längd	  (m)	  
Bostäder	  	  
–	  en	  utgång	  	  
–	  flera	  utgångar	  

	  
30	  	  
45	  

Inkvarteringsutrymmen	   30	  
Vårdinrättningar	   30	  
Samlingslokaler	  och	  affärsutrymmen	  	  
–	  i	  allmänhet	  	  
–	  butiker	  

	  
45	  
30	  

Arbetsplatsutrymmen	  	  
–	  i	  allmänhet	  	  
–	  endast	  en	  utgång	  

	  
45	  	  
30	  

Produktions-‐	  och	  lagerutrymmen	  samt	  bilgarage	  	  
–	  i	  allmänhet	  	  
–	  endast	  en	  utgång	  

	  
45	  
30	  

  Norge 2.3.2

I Norge används samma system för att bestämma gångavstånd som i Sverige. 
Gångavstånden är något kortare jämfört med Sverige men systemet bygger på samma 
princip vilket syns i tabell 8, 9 och 10. Utifrån riskklassen så avgörs gångavstånden. 
Gångavståndskraven får frångås men då måste personen som dimensionerar brandskyddet 
använda sig av analytiska lösningar. Dessa ska bevisas med hjälp utav litteratur, metoder och 
simuleringar, sedan ska dessa lösningar granskas av ett oberoende företag med centralt 
godkännande enligt Tømmerbakk2. 

Tabell	  8.	  System	  för	  att	  bestämma	  riskklass	  för	  en	  byggnad	  
Riskklass	   Byggnad	  som	  

personer	  vistas	  
tillfälligt	  i	  

Människorna	  har	  god	  
lokalkännedom	  och	  kan	  
sätta	  sig	  själva	  i	  säkerhet	  

Människorna	  kan	  
förväntas	  sova	  

Byggnad	  med	  liten	  
risk	  för	  brand	  

1	   Ja	   Ja	   Nej	   Ja	  
2	   Ja/Nej	   Ja	   Nej	   Nej	  
3	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	  
4	   Nej	   Ja	   Ja	   Ja	  
5	   Nej	   Nej	   Nej	   Ja	  
6	   Nej	   Nej	   Ja	   Ja	  

 

Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) (2011) 
§ 11-2. Risikoklasser  

Tabell	  9.	  Minsta	  gångavstånd	  till	  utrymningsväg	  
Riskklass	   Maximal	  längd	  till	  utrymningsväg	  (m)	  
1	  och	  2	   50	  
3	  till	  5	   30	  
6	   25	  

                                                        

2 Bjørn Harald Tømmerbakk, avdelningschef Firesafe AS i Østfold, Norge, mailintervju den 6 
maj 2014. 
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Tabell	  10.	  Riskklassindelning	  
Typ	  av	  verksamhet	   Riskklass	  
Carport,	  fryslager	  och	  baracker	   1	  

Industri,	  kontor,	  lager	  och	  parkeringshus	   2	  
Skolor	  och	  barnhem	   3	  
Bostäder	  och	  internat	   4	  

Idrottshall,	  Teater	  och	  museum	   5	  
Fängelse,	  sjukhus	  och	  hotell	   6	  

(Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) (2011) § 11-13 
Tabell 1. Risikoklasser)  

2.4 Nya Zeelands system för att bestämma gångavstånd 
Nya Zeeland (NZ) myndighet för byggregeler heter Ministry of business, inovation & 
employment, (MBIE). Regelverket består av två delar: (Department of Building and 
Housing, The Building Code and compliance, 2014). 

• Regler med accepterade lösningar och verifierings metoder  
• Regler för alternativa lösningar 

 Regler med accepterade lösningar och verifierings metoder  2.4.1

Reglerna med accepterande lösningar (AS) och verifieringsmetoder (VM) innehåller alla 
regler för byggande. Konstruktion, brand osv. Brandkapitlet benämns C Protection from fire, 
det innehåller en mängd olika regelverk som var och en gäller för en specifik byggnadstyp. 
AS är Nya Zeelands motsvarighet på förenklad dimensionering och förklaras senare. VM 
motsvarar analytisk dimensionering, den skiljer sig något mot den svenska då den är 
uppbyggd på 10 olika scenarion som personen som dimensionerar brandskyddet ska gå 
igenom för att uppfylla brandkraven. Scenariona är uppbyggda som ett checksystem där 
varje ruta ger info som ska tas ställning till. Det kan t.ex. se ut som i figur 3 nedan. 
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Figur 3. Scenarioanalys (C/VM 2 med ändring 2, 2012). C/VM2 Verification Method: Framework for 
Fire Saftey Design) 

I vissa fall kan beräkningar behövas göras då det i dessa scenarion kan frågas om t.ex. 
temperaturer, värmestrålnings och gångtider. (C/VM 2 med ändring 2 (2012). C/VM2 
Verification Method: Framework for Fire Saftey Design). 

 Accepterade lösningar 2.4.2

Byggnaderna i Nya Zeeland delas in enligt tabell 11 nedan. Utifrån byggnadstypen och 
riskgruppen bestäms sedan det längsta gångavståndet till utrymningsvägen. De skiljer på 
utrymningsvägar med en återvändsgränd och de som går åt två olika håll, de som går åt två 
olika håll är längre.  

Gångavstånden varierar sedan beroende på vilka skyddsnivå byggherren väljer att utföra den 
oskyddade sträckan. Skyddsnivån benämns system 1-7 där 7 är den säkraste, se tabell 12. 
Regler för alternativa lösningar förklaras senare. (Department of Building and Housing, 
Acceptable Solutions and Verification Methods, 2014). 
Tabell	  11.	  Klassindelning	  för	  Nya	  Zeeland	  
Klass	   Godkänd	  för	   Riskgrupp	   Gäller	  för	  
C/AS1	   Villor	  och	  små	  

flerbostadshus	  	  
SH	   Hus,	  radhus	  och	  mindre	  flerbostadshus	  

	  
C/AS2	   Sovande	  (icke	  

institutionella)	  
	  

SM	   Permanent	  boende	  t.ex.	  lägenheter,	  övergående	  boednde	  t.ex.	  
hotell,	  motell,	  vandrarhem	  och	  backpackers	  

C/AS3	   Frihetsberövade	   SI	   Institutioner,	  sjukhus	  (exclusive	  särskild	  vård	  och	  omsorg),	  
äldreboende,	  mindre	  läkarstationer	  och	  häkten	  (exclusive	  
fängelser)	  

C/AS4	  
	  

Allmänna	  
byggnader	  och	  
pedagogiska	  
faciliteter	  

CA	   Hallar,	  fritidsgårdar,	  bibliotek	  (<2,4	  m	  lagrings	  höjd),	  biografer,	  affärer,	  
personliga	  tjänster	  (t.ex.	  tanläkare	  och	  läkare	  utom	  de	  som	  ingår	  ovan,	  
kosmetolog	  och	  frisersalonger),	  skolor,	  restauranger,	  kaféer	  och	  daghem	  
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C/AS5	  
	  

Kontor	  och	  mindre	  
lager	  

WB	   Kontor,	  laboratorier,	  verkstäder,	  tillverkning	  (exklusive	  skumplast),	  
fabriker,	  bearbetning,	  lagerbyggnader	  med	  <5,0	  m	  lagringshöjd,	  lätta	  
flyghangarer	  

C/AS6	   Stora	  lager	  och	  
högrisk	  byggnader	  

WS	   Lager	  (med	  ≥	  5,0	  m	  lagringshöjd)	  och	  handel	  

C/AS7	   Parkeringshus	  och	  
garage	  

VP	   Fordonsparkering	  inom	  en	  byggnad	  eller	  i	  en	  separat	  byggnad	  

C/AS7 med ändring 2, 2012 s. 14 

Tabell	  12.	  Nya	  Zeelands	  systembeskrivning	  
System	  typ	   System	  beskrivning	   Standard	  för	  installation	  
1	   Intern	  brandvarnare	   Accepterad	  lösning	  F7/AS1	  
4	   Utrymningslarm	  med	  rökdetektor	  och	  manuella	  brytare	   NZS	  4512	  
5	   Förbättrat	  utrymningslarm	  med	  rökdetektor	  och	  manuella	  

brytare.	  
NZS	  4512	  

6	   Automatisk	  sprinkleranläggning	   NZS	  4515	  
7	   Automatisk	  sprinkleranläggning	  med	  rökdetekteringslarm	  

och	  utrymningslarm	  
NZS	  4515,	  NZS	  4512	  

 C/AS1 2.4.3

C/AS1 är hus, radhus och mindre flerbostadshus. Gångavståndskraven varierar ifrån 25 till 
120 meter beroende på vilken skyddsnivå som är installerat samt om utrymningsvägen är en 
eller två riktad enligt tabell 13 nedan. NZS **** är vilken typ av standard installationen ska 
utföras enligt. C/AS1 med ändring 3, 2013)   

Tabell	  13.	  Gångavstånd	  för	  C/AS1	   	  

(C/AS1 med ändring 3, 2013 Tab 3.4) 

 C/AS2 2.4.4

Permanent boende t.ex. lägenheter, övergående boende t.ex. hotell, motell, vandrarhem och 
backpackers är exempel på byggnadsklass C/AS2. Den består alltså av olika former utav 
boende där de boende förväntas sova samt kunna ha dålig lokalkännedom. De bestäms enligt 
tabell 14 nedan. (C/AS2 med ändring 2, 2013) 

Tabell	  14.	  Gångavstånd	  för	  C/AS2	  
	   Inget	  system	  och	  system	  2	   System	  4	  och	  5	   System	  6	   System	  7	  

Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

20	  m	   30	  m	   30	  m	   40	  m	  

	   	   System	  1	  
endast	  

NZS	  4512	  
Rökdetektorsystem	  

NZS	  4517	  
Sprinklersystem	  
med	  system	  1	  (I	  
villor	  endast)	  

NZS	  4515	  
Sprinklersystem	  
med	  system	  1	  

NZS	  4515	  
Sprinklersystem	  
och	  NZS4512	  
rökdetektorsyst
em	  	  

Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

	   25	  m	   35	  m	   35	  m	   40	  m	   50	  m	  

Utrymningsväg	  
åt	  två	  håll	  

	   60	  m	   75	  m	   75	  m	   90	  m	   120	  m	  



22 

 

Utrymningsväg	  åt	  två	  
håll	  

50	  m	   75	  m	   75	  m	   100	  m	  

(C/AS2 med ändring 2, 2013 Tab 3.2) 

 C/AS3 2.4.5

Den tredje byggnadsklassen C/AS3 innefattar institutioner, sjukhus (exklusive särskild vård 
och omsorg), äldreboende, mindre läkarstationer och häkten (exklusive fängelser). Det 
längsta gångavståndet som kan uppnås är 150 meter enligt tabell 15 nedan. Det finns ett 
särskilt krav för riskgrupp SI och det är att minst halva utrymningsvägen ej får dela 
utrymningsväg med en annan riskgrupp. 

Tabell	  15.	  Gångavstånd	  för	  C/AS3	  
	   System	  enligt	  krav.	   System	  4	   System	  6	   System	  7	  
Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

20	  m	   Krav:	  Sprinkler	  system	  krävs	  med	  rökdetektorer.	  Avstånden	  får	  inte	  
förlängas	  med	  dessa	  system.	  	  

Utrymningsväg	  åt	  två	  
håll	  

150	  m	  

(C/AS3 med ändring 2, 2013 Tab 3.4) 

 C/AS4 2.4.6

C/AS4 innefattar hallar, fritidsgårdar, bibliotek (<2,4 m lagrings höjd), biografer, affärer, 
personliga tjänster (t.ex. tandläkare och läkare utom de som ingår ovan, kosmetolog och 
frisersalonger), skolor, restauranger, kaféer och daghem och presenteras i tabell 16 nedan. 

Tabell	  16.	  Gångavstånd	  för	  C/AS4	  
	   Inget	  system	  och	  

system	  2	  
System	  4	   System	  6	   System	  7	  

Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

20	  m	   40	  m	   40	  m	   50	  m	  

Utrymningsväg	  åt	  två	  
håll	  

50	  m	   100	  m	   100	  m	   120	  m	  

(C/AS4 med errata 1, 2012 Tab 3.2) 

 C/AS5 2.4.7

Byggnadsklass C/AS 5 innefattar kontor, laboratorier, verkstäder, tillverkning (exklusive 
skumplast), fabriker, bearbetning, lagerbyggnader med <5,0 lagringshöjd och lätta 
flyghangarer. 

Tabell	  17.	  Gångavstånd	  för	  C/AS5.	  (C/AS5	  med	  errata	  1,	  2012	  Tab	  3.2)	  
	   Inget	  system	  

och	  system	  2	  
System	  3	  (Endast	  
där	  det	  behövs)	  

System	  4	   System	  6	   System	  7	  

Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

25	  m	   35	  m	   50	  m	   50	  m	   75	  m	  

Utrymningsväg	  åt	  två	  
håll	  

60	  m	   75	  m	   120	  m	   120	  m	   150	  m	  
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 C/AS6 2.4.8

Större lager (med ≥ 5,0 m lagringshöjd) ingår i byggnadsklassen C/AS6 enligt tabell 18. 

Tabell	  18.	  Gångavstånd	  för	  C/AS6	  
	   System	  6	   System	  7	  
Återvändsgränd,	  utrymningsväg	   50	  m	  	   75	  m	  
Utrymningsväg	  åt	  två	  håll	   120	  m	   180	  m	  

(C/AS6 med ändring 2, 2012 Tab 3.2) 

 C/AS7 2.4.9

C/AS 7 innefattar fordonsparkering inom en byggnad eller i en separat byggnad enligt tabell 
19. 

Tabell	  19.	  Gångavstånd	  för	  C/AS7	  
	   Inget	  system	  och	  system	  2	   System	  3	   System	  6	  
Återvändsgränd,	  
utrymningsväg	  

35	  m	   45	  m	   70	  m	  

Utrymningsväg	  åt	  två	  
håll	  

90	  m	   110	  m	   180	  m	  

(C/AS7 med ändring 2, 2012 Tab 3.2)  

2.5 Regler för alternativa lösningar 

De delar utav en byggnad som skiljer sig från de accepterade lösningar och metoderna 
klassas som alternativa lösningar. Det kan vara för att byggherren föredrar en annan metod 
av ekonomiska skäl eller vill att något ska se annorlunda ut gentemot de föreskrivna 
reglerna. 

De som skapar dessa avsteg måste i ett tidigt skede visa dessa avsteg för 
bygglovsmyndigheten. De ska för dem redovisa bevis för att den alternativa lösningen klarar 
de lägsta krav som nämns i de accepterande lösningarna. Detta ska göras enligt denna lista. 

• Specificera de delar av byggnaden som inte motsvarar de accepterade lösningarna 
och metoderna. 

• Identifiera byggnadsklass, riskklass för de relevanta delarna. 
• Ta fram bevis: beräkningar, testmetoder, simuleringar, jämföra mot de accepterade 

lösningarna/metoderna, visa tidigare liknande fall som blivit godkända, litterär fakta, 
certifikat, bedömning utav de faktiska förhållandena och rådgivning av en expert.   

• Presentera bevisen och argumentera för dina lösningar. 
 

En byggnad kan alltså bestå utav både accepterade lösningar och metoder samt alternativa 
lösningar. (C/VM 2 med ändring 2, 2012). 
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3 RESULTAT AV BERÄKNINGAR 

Med hjälp utav beräkningar kan tiden till kritisk nivå bestämmas. I beräkningarna bestäms 
tiden till kritisk nivå för olika lokaler med olika gångavstånd samt olika takhöjder. Detta görs 
för att spegla sambanden mellan de olika faktorerna. 

3.1 CFast 
Beräkningarna är utförda i programmet CFast (Consolidated Fire And Smoke Transport) 
som är ett datorsimuleringsprogram mest lämpat för brandgasfyllnad. CFast bygger på en 
tvåzonsmodell som innebär att programmet delar in rummet i två olika kontrollzoner, en 
övre och en undre zon. Den övre varma zonen innehåller brandgaserna och den undre är 
rumstempererad normal luft. Lagren antas vara homogena och ha samma egenskaper. Då 
programmet är av den enklare modellen kan den bara beräkna brandförloppet fram till 
övertändning då det vid en övertändning sker en omblandande turbulens som inte 
programmet kan behandla. (Kumm, M 2013). För dessa beräkningar används Heskestad-
modellen med effekten 6710 kW vilket är en normal effekt mellan kontor och 
samlingslokaler. (BFS 2013:12. BBRAD 3) 

3.2 CFD 

En beräkning med ett CFD-program (Computational Fluid Dynamics) är det bästa sättet att 
simulera en brand i ett rum. Ett CFD modelleringsprogram delar upp det aktuella rummet i 
flera små kontrollvolymer och i dessa volymer görs beräkningar för massa, energi och 
rörelsemängd. Genom att det utförs flera beräkningar i rummet ges ett mer noggrant resultat 
jämfört med CFast som delar in rummet i två delar. Noggrannheten beror givetvis på hur 
många kontrollvolymer som rummet delas in i. Exempel på modelleringsprogram som 
använder CFD inom brand är SOFIE, SMARTFIRE och FDS. CFD tekniken används inte 
bara inom brandbranschen utan av många aktörer, t.ex. kan luftmotstånd och luftflöden 
räknas med samma teknik. Detta gör att utvecklingen av tekniken och programmen går fort 
framåt. (CFD-modellering och fullskaleförsök av brandgasventilation, 2002) 

3.3 Förutsättningar 

Beräkningar har utförts på en lokal med två olika gångavstånd, 30 och 45 m. Takhöjden är 
2,7 m samt 3,5 m. Detta är alltså en höjning av takhöjden med 1/3. Gångavståndet är 
beräknat från den minst gynnsamma punkten i lokalen, markerat med en röd punkt. 
Flamman är placerad i mitten utav rummet och är utritad på ritningarna enligt figur 4 och 6 
nedan. 
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Figur 4. Lokal med gångavståndet 30 m 

 

 

Figur 5. Lokal med gångavståndet 45 m 

3.4 Kritisk nivå 

Beräkningsexemplen pågår tills lokalen når en kritisk nivå. Kritisk nivå är när det föreligger 
stor risk för personskador samt att en utrymning inte längre kan förväntas ske säkert och 
bestäms enligt tabell 20. Det finns fler aspekter att ta hänsyn till men i detta fall väljs de bort 
då t.ex. kolmonoxidkoncentrationer inte presenteras i Cfast. (BFS 2013:12. BBRAD 3) 

Tabell	  20.	  Kritisk	  exponering	  
Kriterium	   Nivå	  
Brandgaslagrets	  nivå	  ovan	  golv	   Lägst	  1,6+(rumshöjden·∙0,1)	  
Temperatur	   Max	  80	  C°	  
Värmestrålning	   Max	  2,5	  kW/m2	  
Siktbarhet,	  2,0	  m	  ovan	  golv	   10,0	  m	  i	  utrymmen	  >	  100	  m2	  	  
Toxicitet,	  2,0	  m	  ovan	  golv	  	  
	  

Kolmonoxidkoncentration	  (CO)	  <	  2	  000	  ppm	  	  
Koldioxidkoncentration	  (CO2)	  <	  5	  %	  	  
Syrgaskoncentration	  (O2)	  >	  15	  %	  	  

Kritisk nivå: 1,6+(rumshöjden·0,1) 

Lokal med 2,7 m i takhöjd 1,6+(2,7·0,1)= 1,87 m 

Lokal med 3,51 m i takhöjd 1,6+(3,51·0,1)=1,95 m 

Kritisk nivå markeras med fet och understruken text i tabellerna. 
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3.5  Exempel 1 
Det första exemplet är en lokal med gångavståndet 30 m samt takhöjden 2,7 m, illustreras i 
figur 6. Resultaten presenteras i tabell 21. 

 

Figur 6. Lokal med takhöjd 2,7 m 

Tabell	  21.	  Exempel	  1,	  lokal	  med	  30	  m	  gångavstånd	  samt	  2,7	  m	  i	  takhöjd	  
Tid	   Brandgaslagrets	  höjd	   Temperatur	  

nedre	  zon[C°]	  
Temperatur	  övre	  
zon[C°]	  

Strålningsvärme	  golv	  
[W/m2]	  

Strålningsvärm
e	  omgivande	  
miljö	  [W/m2]	  

0	   -‐	   20	   -‐	   -‐	   -‐	  
50	   2,56	   20,3	   34,41	   7,67	   10,2	  
100	   2,41	   20,8	   38,8	   16,1	   23	  
150	   2,25	   21,4	   42,3	   24,7	   36,8	  
250	   2,004	   22,07	   40,93	   30,6	   48,1	  
300	   1,9	   22,25	   39,87	   32,2	   51,3	  
350	   1,74	   23,96	   51,18	   56	   86,4	  

3.6 Exempel 2 

Samma lokal som i exempel 1 men med takhöjden 3,5 m, figur 7. Resultaten presenteras i tabell 22. 

 

Figur 7. Lokal med takhöjd 3,5 m 

Tabell	  22.	  Exempel	  2,	  lokal	  med	  30	  m	  gångavstånd	  samt	  3,5	  m	  i	  takhöjd	  
Tid	   Brandgaslagrets	  höjd	   Temperatur	  

nedre	  zon[C°]	  
Temperatur	  övre	  
zon[C°]	  

Strålningsvärme	  golv	  
[W/m2]	  

Strålningsvärm
e	  omgivande	  
miljö	  [W/m2]	  

0	   -‐	   20	   -‐	   -‐	   -‐	  
50	   3,327	   20,26	   32,22	   6,86	   9,10	  
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100	   3,12	   20,71	   36,14	   14,4	   20,5	  
150	   2,915	   21,26	   39,24	   22,4	   33,2	  
300	   2,445	   22,07	   38,06	   30,7	   48,3	  
400	   2,02	   25,9	   60,95	   90,2	   141	  
450	   1,77	   29,39	   79,28	   160	   246	  

3.7 Exempel 3 
Denna lokal har gångavståndet 45 m och takhöjden är 2,7 m, illustreras i figur 8. Resultaten 
presenteras i tabell 23. 

 

Figur 8. Exempel 3 med takhöjden 2,7 m 

Tabell	  23.	  Exempel	  3,	  lokal	  med	  45	  m	  gångavstånd	  samt	  2,7	  m	  i	  takhöjd	  
Tid	   Brandgaslagrets	  höjd	   Temperatur	  

nedre	  zon[C°]	  
Temperatur	  övre	  
zon[C°]	  

Strålningsvärme	  golv	  
[W/m2]	  

Strålningsvär
me	  
omgivande	  
miljö	  [W/m2]	  

0	   -‐	   20	   -‐	   -‐	   -‐	  
50	   2,64	   20,1	   29,86	   4,32	   5,15	  
100	   2,56	   20,27	   32,54	   8,19	   10,5	  
150	   2,49	   20,48	   34,72	   13	   17,2	  
300	   2,3	   20,77	   31,67	   15,6	   22,2	  
400	   2,115	   22,69	   52,36	   47,8	   70,6	  
450	   1,99	   24,42	   66,7	   83,7	   121	  

3.8 Exempel 4 

Samma lokal som i exempel 3 men med takhöjden 3,5 m, illustreras i figur 9. Resultaten 
presenteras i tabell 24. 



29 

 

 

Figur 9. Exempel 4 med takhöjden 3,5 m 

Tabell	  24.	  Exempel	  4,	  lokal	  med	  45	  m	  gångavstånd	  samt	  3,5	  m	  i	  takhöjd	  
Tid	   Brandgaslagrets	  höjd	   Temperatur	  

nedre	  zon[C°]	  
Temperatur	  övre	  
zon[C°]	  

Strålningsvärme	  golv	  
[W/m2]	  

Strålningsvärm
e	  omgivande	  
miljö	  [W/m2]	  

0	   -‐	   20	   -‐	   -‐	   -‐	  
50	   3,42	   20,09	   28,78	   3,95	   4,71	  
100	   3,33	   20,25	   31,26	   7,56	   9,68	  
150	   3,23	   20,45	   33,2	   11,9	   15,8	  
300	   2,98	   20,7	   31	   15	   21,2	  
400	   2,7	   22,36	   47,7	   43,8	   63,8	  
600	   1,87	   37,13	   139,9	   475	   646	  

 

 

Figur 10. Tid till kritiska nivåer gällande brandgaslagrets höjd. 

Exempel	  
	  

Gångavstånd	   Takhöjd	   Tid	   Brandgas
lagrets	  
nivå	  från	  
golvet	  

Temperatur	  
nedre	  
zon[C°]	  

Temperatur	  
övre	  zon[C°]	  

Strålningsvärme	  
golv	  [W/m2]	  

Strålningsvärme	  
omgivande	  miljö	  
[W/m2]	  

1	   30	   2,7	   300	   1,9	   22,25	   39,87	   32,2	   51,3	  

2	   30	   3,5	   400	   2,018	   25,9	   60,95	   90,2	   141	  
3	   45	   2,7	   450	   1,99	   24,42	   66,7	   83,7	   121	  
4	   45	   3,5	   600	   1,87	   37,13	   139,9	   475	   646	  
	  Tabell	  25.	  Sammanställning	  utav	  kritiska	  nivåer	  
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Tabell	  26.	  Procentuell	  ökning	  för	  gångavstånd/takhöjd	  
Exempel	   Gångavstånd	   Takhöjd	   Tid	   %	  ökning	  utav	  takhöjd	  	   %	  ökning	  utav	  gångavståndet	  
1	   30	   2,7	   300	   	  	   	  	  
2	   30	   3,5	   400	   33,00%	   	  	  
3	   45	   2,7	   450	   	  	   50,00%	  
4	   45	   3,5	   600	   33,00%	   50,00%	  

 

Figur 10 illustrerar tiden till kritiska förhållanden för de 4 olika simulerade rummen. Tabell 
25 är en sammanställning utav de kritiska nivåerna för de 4 rummen. Tabell 26 visar de 
sammanställda resultaten utav beräkningarna. I rad 2 och 4, kolumn 5 visas den 
procentuella ökningen, 33 %, om takhöjden höjs från 2,7 m till 3,5 m. I rad 4 och 5, kolumn 6 
visas den procentuella ökningen, 50 %, om gångavståndet förlängs från 30 m till 45 m.  
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4 DISKUSSION 

I denna del förs en diskussion kring regelverken som nämnts i arbetet samt beräkningarna 
över brandgaslagret för en lokal med olika takhöjd och gångavstånd.  

4.1 Gångavstånden till utrymningsvägar genom tiderna 
Det som framkommer i detta examensarbete är att kraven på gångavstånd till 
utrymningsvägar har förändrats sedan 1947 men har ändå större delen utav tiden varit 
oförändrade. I de två första utgåvorna av BABS fanns inga specifika längdkrav på 
gångavstånden till utrymningsvägar. Det skrivs att de i regel ska finnas två utrymningsvägar 
samt att en bekväm och snabb utrymning ska kunna ske i händelse utav en eldsvåda. Detta 
gör att så länge personen som dimensionerade brandskyddet ansåg att detta kunde uppnås 
fick gångavståndet vara så långt som nödvändigt. Inga konkreta fakta har funnits kring 
varför man valde att skärpa kraven till BABS 1960 men troligtvis berodde detta på att kraven 
i princip var obefintliga i BABS 1946. I BABS 1960 etableras de första gångavståndskraven 
på gångavstånd till utrymningsvägar. Från en lägenhet till rök och brandsäker trapp fick det 
max vara 10 m om endast en trapp var tillgänglig samt 20 m om det fanns tillgång till två 
oberoende trappor.  

Det har varit svårt att hitta varför just dessa krav specificerades men en gissning är att det 
uppmärksammades att en säkrare utrymning kunde ske om gångavstånden begränsades. Att 
det bara infördes krav på bostäder är märkligt. Det kan bero på att personerna som vistas 
där kan tänkas sova vilket kan leda till att en utrymning sker senare än önskat men varför 
infördes inte dessa krav på hotell och vandrarhem? Kontor, skolor och liknande 
arbetsplatser fick inte heller några krav på det maximala gångavståndet till en 
utrymningsväg. När man inte infinner sig i bostaden är man troligen i skolan eller på jobbet 
det kan då tyckas vara logiskt att det borde funnits ett krav även för dessa verksamheter. 

Till SBN 1967 kom de första riktiga kraven som varierar beroende på verksamhet. De delade 
in bostädernas gångavstånd till utrymningsväg beroende på byggnadens höjd. För ett hus 
över 8 våningar men mindre än 16 våningar var gångavståndskravet 10 m. Medans husen 
med mindre än 8 våningar hade 20 m gångavstånd. Denna skillnad beror på att det är av 
högre vikt att hinna ta sig till utrymningsvägen i ett högre hus då det tar längre tid att ta sig 
ner och ut till det fria. En utrymningsväg ska i för sig vara en brandcell som ska stå emot en 
brand en viss given tid. Att gå ned t.ex. 10 våningar tar längre tid än att gå ned 8 våningar 
men de utrymmande borde vara så pass skyddade i utrymningsvägen att de hinner ta sig ned 
även om det är 16 våningar. Man kan då tycka att det är orimligt att gångavståndskravet 
halveras bara för att de ska gå en längre sträcka i brandcellen. De är ju ändå skyddade i 
denna trappa. Varför ska då gångavståndet vara kortare till utrymningsvägen? I så fall borde 
alla gångavstånd vara lika långa för lägenhetshus. Då en längre korridor ger en större volym 
vilket ur en förenklad synpunkt kan ge en längre tid till kritiska förhållanden om man jämför 
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två olika långa korridorer som innehar samma brand. Detta beror på att volymen ökar när 
gångavståndet blir längre.  

I SBN 1967 infördes även krav på andra typ av lokaler så som kontor, 60 m och 
samlingslokaler, 30 m. Dessa krav liknar de schablonvärden som införs i SBN 75. Det finns 
dock inget hårdare krav på gångavstånd för de byggnaderna med förhöjd risk för brand. 

SBN 75 var det första regelverket som innehöll de schablonvärden som vi känner igen från 
dagens BBR. Enda skillnaden är att förutsättningarna för de lokalerna med ett godkänt 
gångavstånd om 60 m har i SBN 75 en brandbelastning på 40MJ/m2 omslutande area 
medan dagens BBR 20 har 250MJ/m2 golvarea. Gångavstånden kan förlängas med en 
tredjedel om det berörda utrymmet förses med sprinkler. Det kan tyckas underligt att dessa 
siffror är ”höftade” men det är mer vanligt än vad man tror. I intervjuer med personer inom 
branschen har det framkommit att många värden och siffror är just höftade av experter som 
genom sin erfarenhet kan sätta dessa värden och siffror. Detta har visat sig fungera och har 
därför mer eller mindre fått bli oförändrade fram till idag.  

När BBR 1 kom valde man att gå över från detaljkrav till funktionskrav, gångavståndskraven 
flyttades till rapporten Utrymningsdimensionering där de fortfarande gick att använda för de 
som föredrog denna metod, man kunde alltså fortsätta dimensionera som tidigare men den 
nya metoden togs fram för att främja teknisk utveckling samt att alternativa lösningar skulle 
bli enklare. Funktionskraven var välkomnade inom branschen då det underlättade 
brandskyddsdimensioneringen. Det blev enklare att göra egna lösningar samt att bevisa att 
dessa faktiskt fungerade. Gångavståndskraven hölls i rapporten 1994:10 
Utrymningsdimensionering sedan ”Utrymningsdimensionering 2004” och sist i 
”Utrymningsdimensionering 2006” men flyttades tillbaka in till BBR 19. Införandet av 
funktionskrav gjordes för att underlätta arbetet med BBR, rapporten 
Utrymningsdimensionering sammanställdes alltså med BBR. Sammanställningen har dock 
lätt till att det blivit svårare att få igenom lösningar och utrymmet för diskussion kring 
gångavstånden har minskat. Tidigare kunde personen som dimensionerade brandskyddet 
föra ett resonemang om gångavstånden med stadsbyggnadskontoret/räddningstjänsten som 
granskar ritningarna men när dessa gångavståndskrav infördes i BBR igen blev detta 
svårare.  Eftersom målet med BBR 19 var att skärpa verifieringen av brandskyddet blev det 
svårare att få igenom ett övertramp på gångavståndet. Tidigare kunde brandkonsulten skriva 
ett intyg om att det endast är ett hörn i en lokal som har ett för långt gångavstånd och att det 
inte innebär någon risk i verkligheten; detta är inte möjligt på samma sätt längre vilket 
ställer till problem för brandkonsulterna och byggherrarna.  

Om man skulle få ett gångavstånd på 31 m istället för det godkända 30 m i förenklad 
dimensionering så kan räddningstjänsten föreslå att man till exempel måste installera ett 
automatiskt brandlarm i byggnaden för att kompensera det övertrasserade gångavståndet. 
Det skulle då vara en godkänd lösning men detta ökar kostnaderna för bygget. 
Räddningstjänstens roll är att bistå kommunen genom att granska ritningar för att se hur 
entreprenörerna löst brandskyddet i nyproduktion och ombyggnation.  
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När man bygger ska man alltid sträva efter att klara de angivna reglerna men i de fall när 
t.ex. gångavståndskravet inte kan uppnås med någon meter borde en diskussion kunna ske 
mellan personen som dimensionerat brandskyddet och räddningstjänsten. Det är inte skäligt 
att installera ett automatiskt brandlarm för att man har 1 m för långt gångavstånd. Alla 
förstår att man måste dra gränsen någonstans men samtidigt kan man tycka att om det 
presenterar sakliga argument för att det inte gör någon skillnad i verkligheten med en eller 
två metrar mer borde detta godkännas utan vidare påföljder på brandskyddet.   

Räddningstjänsten kan också säga att om du vill få 31 m gångavstånd godkänt ska detta 
bevisas analytiskt. Problemet som följer är att de ingångsvärden man använder sig av vid 
analytisk dimensionering för att beräkna utrymningstider, röknivåer och gångavstånd är så 
höga att det kan bli näst intill omöjligt att bevisa att en säker utrymning kan ske. Värden är 
höga för att säkerställa brandskyddet för byggnaden men att de är så mycket högre än 
förenklad dimensionering är ologiskt.  

När man utrymmer är inte avståndet till utrymningsvägen det största problemet. Takhöjden 
har stor inverkan på utrymningstiden men ändå så är det inget man tar hänsyn till i 
förenklad dimensionering. En lägre takhöjd ger en mindre volym så länge arean är 
densamma. En mindre volym gör att det går fortare för brandgaserna att nå en kritisk nivå 
vilket bevisas i delen beräkningar. Skulle det inte då vara rimligt att till exempel alla 
utrymmen med en takhöjd högre än 3,5 m får en tredjedel längre gångavstånd, precis som 
att man kan tillgodogöra sig längre gångavstånd med sprinkler installerat.  

En sådan paragraf är en förenklad lösning på problemet. Skulle detta system tillämpas så bör 
höjden 3,5 m granskas genom fler beräkningar där man även tar hänsyn till hur rummen 
olika utformning påverkar rökspridningen. Det finns en risk med för hög takhöjd, det är att 
röken kan bli avkyld och sjunka ned mot golvet. Vid vilken takhöjd detta sker är ej undersökt 
i detta arbete. 

Fördelen med det system som används idag är just att det är lätt att tilldela varje verksamhet 
ett maximalt gångavstånd och sedan kontrollera detta. På en ritning över en byggnad kan det 
längsta gångavståndet snabbt kontrolleras med hjälp av en angiven skala och en linjal. Detta 
är självklart en fördel för kommunen/räddningstjänsten då de ej behöver gå särskilt djupt 
vid varje granskning utan bara kontrollmäta på ritningen. Detta gör att fler byggnader hinner 
kontrolleras och mindre arbetstid behöver läggas på dessa granskningar. Givetvis medför 
detta att kostnaden för byggherren kan öka vid de fall där gångavstånden blir för långa och 
ett automatiskt brandlarm måste installeras. Hade räddningstjänsten gått djupare på varje 
enskilt fall hade kanske de i samråd med brandkonsulten sätt att de extra 1-2 m inte utgör 
någon större risk för utrymningen. Skulle räddningstjänsten gå djupare i granskningar skulle 
det i och för sig bli mer resurskrävande.   

Det ska sägas att det har varit svårt att utreda hur utbrett detta problem med tillåtna 
gångavstånd egentligen är. Min uppdragsgivare har beskrivet ett problem som påverkat hans 
verksamhet åtskilliga gånger. De brandkonsulter jag har varit i kontakt med runt om i 
Sverige har förstått mig när jag formulerat problemet och hållit med i olika grad. En person 
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hade varit med om samma problem om att ett särskilt tillstånd var tvunget att tas fram för 
att byggnaden ej skulle behöva utrustas med ett brandlarm. Många av de brandkonsulter jag 
var i kontakt med hade fått krav av sina kommuner om att deras byggnader behövdes 
utrustas med brandlarm. Det kan säkerligen finnas undantagsfall där 
räddningstjänsten/kommunen inte anser att brandlarm behövs för att ett för långt 
gångavstånd ska godkännas.  

4.2 Jämförelse mellan länderna 
Finlands krav för gångavstånd till utrymningsvägar är väldigt lika de svenska kraven. 
Intressant är att se att de är hårdare på vissa verksamheter och mindre på andra jämfört med 
Sverige. Finland har 45 m för samlingslokaler och Sverige har 30/15 m beroende på VK. För 
industrilokaler har Finland 45 m och Sverige har 60 m. Vad detta beror på är att man ser på 
riskerna på olika vis. Finland har inget system med verksamhetsklasser som vi har i Sverige. 
Fördelen med att vi har det är att vi lättare kan dela in en byggnad i flera olika 
verksamhetsklasser och då får samtliga delar sitt eget gångavstånd. Både Sverige och Finland 
är medlemmar i EU och därav borde kraven vara likvärdiga men ändå så skiljer det sig något. 

I Norge används riskklasser, det är en motsvarighet på verksamhetsklasser. Utifrån dessa 
indelas gångavstånden. Norges krav på bostäder är 30 m jämfört med Sveriges 45 m och 
Norge har 50 m för industrier mot Sveriges 60 m. Utifrån dessa siffror kan man säga att 
Sverige har lägre krav på gångavstånd till utrymningsvägar än Finland och Norge. Norge är 
inte medlem i EU men reglerna för brandskydd är ändå väldigt lika det svenska reglerna. I 
denna studie har det inte undersökts hur de blir om gångavstånden blir längre än tillåtet i 
Finland och Norge. Eftersom de har kortare gångavstånd än oss så borde de bryta dessa krav 
oftare vilket borde leda till problem för de som dimensionerar brandskyddet.   

Nya Zeeland är ett land med väldigt annorlunda regler kring gångavstånd till 
utrymningsvägar jämfört med de andra länderna i detta arbete. De har ett strukturerat 
system där de delar in byggnader i olika klasser, C/AS1-7. Varje klass har ett eget 
regeldokument där det står föreskrivna gångavstånds krav. Gångavstånden varierar 
beroende på om utrymningsvägen går åt två olika håll eller är enkelriktad med en 
återvändsgränd. Om byggherren väljer att inte installerar något aktivt brandskydd i 
utrymmet får man använda det kortaste gångavståndet. Om ett längre gångavstånd önskas 
kan byggherren välja olika typer av brandskydd för att få ett längre gångavstånd. Bostäder i 
Nya Zeeland kan få ända upp till 100 m om utrymmet förses med system 7 vilket är 
automatisk sprinkleranläggning, rökdetekterings larm och manuellt brandlarm. Jämför man 
detta mot de 45+15(sprinkler)= 60 m som vi har i Sverige så är det stor skillnad, de har 40 m 
mer än vad vi har. I de fall där vi får 1-2 m mer än de 60 som är godkänt vill 
räddningstjänsten att t.ex. ett manuellt brandlarm ska installeras alternativt bevis för att en 
säker utrymning kan ske genom analytisk dimensionering. Problemet är att bevisa med hjälp 
av analytisk dimensionering att en säker utrymning kan ske i de fall där det är en normal 
takhöjd, ca 2,4 m. Den analytiska dimensionering blir då ej godkänd och det som återstår är 
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att installera det manuella utrymningslarmet. Om installationen utförs är det ok med 1-2 m 
utöver den godkända längden men man skulle aldrig kunna ha 40 m mer än det godkända 
värdet. Om man i Nya Zeeland väljer att inte installera något extra brandskydd så är kravet 
50 m, alltså 5 m längre än det svenska. Till kategorin bostäder ingår även hotell vilket i 
Sverige endast har 30 m (VK 4) och då skiljer det hela 20 m. 

För större lager kan man i Nya Zeeland få hela 180 m med system 7. I Sverige är detta krav 
60+20(sprinkler)= 80 m, det är mer än dubbelt så långt. Självklart kostar det mer att bygga 
utrymmen med dessa brandskydd men möjligheten finns för den som vill. Det kan vara 
ekonomiskt lönsammare att kunna få de gångavstånd som önskas med hjälp utav ett utökat 
brandskydd än att behöva konstruera byggnaden efter gångavstånden. 

En negativ aspekt på långa gångavstånd kan vara människors tillit utrymningsvägarna om de 
behöver gå en längre sträcka. Vid en eventuell brand kan en för lång utrymningsväg skapa 
panik för den utrymmande. Detta kan dock lösas med hjälp utav extra utrymningsskyltning 
samt bakgrundsbelysta skyltar som syns bättre. Att regelbundet genomföra 
utrymningsövningar ger även personerna i byggnaden en trygghet vid en eventuell brand. 

4.3 Beräkningarna  
Beräkningarna som har utförts i detta arbete stödjer tanken om att en högre takhöjd ger en 
längre tid till kritisk nivå. En längre tid till kritisk nivå gör att fler människor hinner 
utrymma säkert ur lokalen. Dessa beräkningar en förenkling utav verkligheten eftersom inte 
alla parametrar används. Den första delen utav beräkningarna går ut på att visa takhöjdens 
innebörd för en utrymning. Höjs takhöjden med en tredjedel förlängs utrymningstiden med 
33 %, vilket får anses som bra. I den andra delen beräknas gångavståndets innebörd för en 
utrymning. Gångavståndet förlängs då från 30 till 45 m, en ökning med 50 %. 
Tidsförlängningen blir i de fallen 50 % längre. 

Uträkningarna har gjorts för en enkel volym, det är inte säkert att dessa beräkningar kan 
stödjas vid de rum där volymen ser annorlunda ut. En för hög takhöjd kan ge en avsvalning 
på röken vilket leder till att röken sjunker ner mot golvet igen. Detta skulle innebära att 
kritiska förhållanden uppnås tidigare.  

 

  



36 

 

5  SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att utreda metoden som i dagsläget används för att 
bestämma gångavstånden för en byggnad. Denna metod jämfördes sedan mot andra länders 
för att ta reda på hur relevant denna metod är. Jämförelsen görs genom att granska de olika 
gångavstånden och se hur stor skillnaderna är. Bakgrunden till arbetet var att 
uppdragsgivaren haft problem med gångavstånd som är 1-2 dm längre än det föreskrivna. 
Detta har skapat en diskussion kring relevansen av gångavstånden.  

De slutsatser som kan dras från detta arbete är att de system vi har för att bestämma de 
längsta gångavstånd till utrymningsvägar borde göras om. Många av dem tillfrågade i detta 
arbete instämmer om att metoden för att bestämma gångavstånden till en utrymningsväg 
borde ses över, nya uträkningar och tester behövs för att stärka förtroendet för 
gångavståndskraven. Systemet som används idag blir till stor del ett kvalificeringssystem om 
vad som är godkänt och inte. Vi kan t.ex. ha en restaurang och en utställningslokal med 
samma golvarea som är dimensionerade för lika antalet människor men där takhöjden är 
lägre i restaurangen än i utställningshallen. De har samma gångavstånd och båda är 
godkända men risken blir högre för människorna i restaurangen på grund utav takhöjden. 
Ser man till Nya Zeelands krav så är Sveriges gångavstånd väldigt låga. Jag vill inte med 
detta examensarbete mena att Boverket borde använda sig utav Nya Zeelands 
gångavståndskrav utan att Boverket borde utföra en utredning kring våra gångavstånden och 
se till övriga världen hur de gör. Gångavstånden borde kanske slopas helt och istället 
använda sig utav tidskrav som är individuella för varje lokal? Man närmar sig då mer och 
mer analytisk dimensionering vilket ifrågasätter förenklad dimensionering. Förenklad 
dimensionering är inte alltid en säker lösning bara för att den är godkänd. Oavsett om 
gångavstånden borde göras längre eller kortare så borde de granskas öppet utav Boverket, 
ser man till den utveckling som skett inom byggbranschen de senaste 20 åren har det hänt 
mycket. Utvecklingen har skett inom alla områden t.ex. material, byggtekniker och lagar. 
Gångavståndskraven som funnits sedan 1975 kanske inte stämmer överens med den 
verklighet vi har idag.  
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6 VIDARE ARBETE 

Ett sätt att gå vidare från detta examensarbete är att försöka kartlägga vad det är som 
påverkar risken för olika lokaler och koppla detta till varför olika lokaler har olika avstånd. 
En sådan förståelse skulle vara av stor vikt vid framtagning av nya gångavstånd för de olika 
verksamhetsklasserna. Hur skiljer sig synen på risken för byggnad för t.ex. Australien och 
Sverige? Skillnaden på gångavstånd är så pass stor att det vore intressant att utreda.  

  



38 

 

7 KÄLLOR  

Litteratur: 

Bengtsson, S., Frantzich, H., Jönsson, R. & Marberg, P-A. (red.) (2012). 
Brandskyddshandboken – en handbok för projektering av brandskydd i byggnader. Bengt 
Dahlgren, Lunds universitet/Brandskyddslaget 

Klippberg, A & Fallqvist, K (1995). Brandskydd i boverkets byggregler BBR 94:3, 
Brandförsvarsförenings service AB, BI bygginfo AB 

Kumm, M (2013) 
Föreläsning Cfast (lab 3) Mälardalens högskola, Västerås 

Lag och förordningar: 

BFS 1993:21.  Nybyggnadsregler 4. Karlskrona: Boverket 
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/NR-4.pdf> 
BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Boverkets Byggregler 19 och 20. Karlskrona: 
Boverket 

BFS 2011:3 med ändringar t.o.m. 2013:14. Boverkets Byggregler 19 och 20. kap. 5 sid 33/36  
Karlskrona: Boverket Tillgänglig: < http://www.boverket.se/Global/bygga-o-forvalta-
ny/dokument/regler-om-byggande/boverkets-byggregler-bbr/bbr-19/bfs-2011-26-5.pdf> 
 
BFS 2011:6. Boverkets Byggregler 18 Karlskrona: Boverket 
Tillgänglig: <https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-6-BBR18.pdf> 
 
BFS 2013:12.  BBRAD 3. Karlskrona: Boverket  
Tillgänglig: < https://rinfo.boverket.se/BBRAD/PDF/BFS2013-12-BBRAD3.pdf> 

BFS 2013:14 – Boverkets byggregler 20. Karlskrona: Boverket 
Tillgänglig: < http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-
20116/> 
Hämtad: 2015-06-24 

BFS 2014:xx. Boverkets Byggregler 21. Karlskrona: Boverket  
Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/diarium/Remisser/2013/Byggre
gler/BFS-2014-xx-BBR-2014.pdf 

C/AS1 med ändring 3 (2012). C/AS1 Acceptable Solution for Buildings with Sleeping 
(residential) and Limited Area Outbuildings (Risk Group SH) Wellington: The Ministry of 
Business, Innovation and Employment. Tillgänglig: 



39 

 

http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as1-vm1-protection-from-fire-amendment-2.pdf 

C/AS2 med ändring 2 (2012). C/AS1 Acceptable Solution for Buildings with Sleeping (non 
instiutional) (Risk Group SM) Wellington: The Ministry of Business, Innovation and 
Employment. Tillgänglig: 
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as2-protection-from-fire-amendment-2.pdf 

C/AS3 med ändring 2 (2012). C/AS3 Acceptable Solution for Buildings where Care or 
Detention is Provided (Risk Group SI) Wellington: The Ministry of Business, Innovation and 
Employment. Tillgänglig: 
<http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as3-protection-from-fire-amendment-2.pdf> 

C/AS4 med errata 1 (2012). C/AS4 Acceptable Solution for Buildings with Public access and 
educational Facilities (Risk Group CA) Wellington: The Ministry of Business, Innovation 
and Employment. Tillgänglig: 
<http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as4-protection-from-fire-errata-1.pdf> 

C/AS5 med ändring 2 (2012) C/AS5 Acceptable Solution for Buildings used for Business, 
Comercial and Low Level Storage (Risk Group WB) Wellington: The Ministry of Business, 
Innovation and Employment. Tillgänglig: 
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as5-protection-from-fire-amendment-2.pdf 

C/AS6 med ändring 2 (2012). C/AS6 Acceptable Solution for Buildings used for high Level 
Storage and Other High Risk Purpose (Risk Group WS) Wellington: The Ministry of 
Business, Innovation and Employment. Tillgänglig: 
<http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
as6-protection-from-fire-amendment-2.pdf> 

C/AS7 med ändring 2 (2012). C/AS7 Acceptable Solution for Buildings used for Vehicle 
Storage and Parking (Risk Group VP) Wellington: The Ministry of Business, Innovation and 
Employment. 
Tillgänglig:http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-
documents/c-as7-protection-from-fire-amendment-2.pdf 

C/VM 2 med ändring 2 (2012). C/VM2 Verification Method: Framework for Fire Saftey 
Design Wellington: The Ministry of Business, Innovation and Employment. Tillgänglig: 
http://www.dbh.govt.nz/UserFiles/File/Publications/Building/Compliance-documents/c-
vm2-protection-from-fire-errata-2.pdf 

Konsekvensutredning BBR 19. Karlskrona: Boverket  



40 

 

Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/BBR_19/Konsekvensutredning_BRAND.pdf> 
 
Finlex, Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet. Helsingfors: Finlex 
Tillgänglig: < http://www.finlex.fi/data/normit/37126-E1_2011_sve.pdf> 
 
Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1946:1. BABS 1946. 
 (58 §) C. Utrymningsvägar.  s 68 
Stockholm: Byggnadsstyrelsens  
Tillgänglig:< http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1946.pdf> 
 
Kungl. Byggnadsstyrelsens publikationer 1960:1. BABS 1960.24:3 Erforderliga 
utrymningsvägar s. 147-148 Stockholm: Byggnadsstyrelsens 
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/BABS-1960.pdf> 
 
Statens planverk, Svensk Byggnorm 67. Stockholm: Statens planverk  
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/SBN-1967.pdf> 
 
Statens planverk, Svensk Byggnorm 75. Stockholm: Statens planverk  
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/SBN-1975-utg-3.pdf> 
 
Statens planverk, Svensk Byggnorm 80. Stockholm: Statens planverk  
Tillgänglig: http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/aldre-byggregler/SBN-1980-utg-2.pdf 
 
Utrymningsdimensionering 1994:10, 2004 och 2006. Karlskrona: Boverket  
Tillgänglig: 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/utrymningsdimensioneri
ng.pdf 
 
Elektroniska källor (Internet): 

Analytisk dimensionering, Analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd 
Tillgänglig: http://www.analytiskdimensionering.se/ 
Hämtad: 2014-04-01 
 
Boverket, BABS från 1947 till 1968 (2013) 
Tillgänglig: < http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--
och-konstruktionsregler/BABS-fran-1947-till-1968/> 



41 

 

Hämtad: 2014-05-04 
 
Boverket, BBR från 1994 (2013) 
Tillgänglig:< http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--
och-konstruktionsregler/BBR-fran-1994/> 
Hämtad: 2014-05-04 
Boverket, Konsekvensutredning, - för revidering (BFS 2011:26), (2011)  

Karlskrona: Boverket 
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-
konstruktionsregler/BBR_19/Konsekvensutredning_BRAND.pdf> 
 
Boverket, NR från 1989 till 1994 (1989-1994) 
Tillgänglig: <http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--
och-konstruktionsregler/NR-fran-1989-till-1994/> 
Hämtad: 2014-04-01 
 
Boverket, SBN från 1968 till 1989 (2013) 
Tillgänglig: < http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--
och-konstruktionsregler/SBN-fran-1968-till-1989/> 
Hämtad: 2014-05-04 
 
Boverket, Äldre regler om byggande (2013) 
Tillgänglig:<http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-byggande/Aldre-bygg--
och-konstruktionsregler/> 
Hämtad: 2014-05-04 
 
Briab, Vägledning brandgasfyllnad. Stockholm: Briab Brand & Riskingenjörerna AB 
Tillgänglig: <http://www.briab.se/Briab%20-
%20Best%20Practice%20brandgasfyllnad%2020121201.pdf>  
 
Department of Building and Housing, The Building Code and compliance (2014)  
Tillgänglig: < http://www.dbh.govt.nz/about-the-building-code> 
Hämtad: 2014-05-16 
 
Department of Building and Housing, Acceptable Solutions and Verification Methods (2014)  
Tillgänglig: <http://www.dbh.govt.nz/compliance-documents> 
Hämtad: 2014-05-16 
Department of Fire Safety Engineering, CFD-modellering och fullskaleförsök av 
brandgasventilation (2002). Lund University, Sweden  
Tillgänglig:<http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1767403&
fileOId=1769604> 
Hämtad: 2014-11-15 



42 

 

 
Direktoratet for byggkvalitet, Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) (2011) 
Tillgänglig:<http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-
tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/11/13/> 
Hämtad: 2014-05-08 
 
Lund University Publications, Jämförande analys av säkerhetsnivå mellan förenklad och 
analytisk dimensionering enligt Boverkets byggregler 2012 (2012)  
Tillgänglig:http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3734597&fi
leOId=3734601 Hämtad: 2015-06-24  



43 

 

 
 

 

 

 

 


