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SAMMANFATTNING 

Det finns många olika former av övernattningsalternativ i Sverige, exempelvis hotell och 

vandrarhem, men de anses ha en riskabel miljö eftersom gästerna inte förväntas vara vakna 

och förväntas ha dålig lokalkännedom. Utrymning vid brand bör ske omedelbart eftersom 

tiden från antändning till fullt utvecklad brand ofta mycket kort, efter bara några minuter kan 

brand och rök skapa en kritisk situation. Trots detta har hotell inte tillfredställande 

brandskydd enligt den enda tidigare kända undersökningen inom detta område. Detta är ett 

problem eftersom det sker en hotellbrand var fjärde till var femte dag. Hotellen skulle kunna 

nå ett tillfredställande brandskydd genom att driva ett systematiskt brandskydd och vidta vissa 

byggnadstekniska åtgärder. Syftet med denna rapport är att utifrån svensk lagstiftning och 

genomförande av fallstudier identifiera detaljer som behöver införas i hotellens dagliga 

brandskyddsarbete för att förebygga och begränsa bränder och få ett skäligt brandskydd.  

Metoden för denna rapport är en litteraturstudie samt två fallstudier. Syftet med 

litteraturstudien var att få kunskap om tidigare undersökningar, lagstiftningar och allmänna 

råd gällande brandsäkerhet på hotell samt bakgrundsinformation. Användandet av 

fallstudierna syftar till att få en bild av hur lagar och allmänna råd uppfylls i praktiken och hur 

de kan förbättras. Undersökningen av en hotellbrand i England syftar till att kunna göra en 

jämförelse i diskussionen samt för att få ett bredare perspektiv.  

Hotellbränderna som valdes till fallstudierna skedde år 2009 i Sverige och år 2007 i England. 

Hotellet i Sverige hade en ny och en gammal del varav den gamla delen byggdes år 1939. Det 

var i restaurangen i denna del av hotellet som branden anlades med bensin. Hotellet var ett 

fyra våningshus med källare innehållande restauranger, en kvarterskrog, en butik, 

relaxavdelning bestående av pool, bastu och motionshall, gästrum och sviter samt 

konferensrum. Hotellet i England byggdes mellan åren 1912 till 1917 och var traditionellt byggt 

för tiden. Hotellet bestod av 54 hotellrum som var utspridda på fyra våningar. Branden tros ha 

startats i baren för att sedan ha spridits sig uppåt via pannrummet, rum 22 på andra våningen 

och rum 42 på tredje våningen. 

Hotellet i Sverige följde den svenska lagstiftningen som var gällande år 2009 och hade ett bra 

organisatoriskt brandskydd. Det hotellet främst behövde förbättra var det byggnadstekniska 

brandskyddet, handikappanpassning, kontroll av hörbarheten på utrymningslarmet och haft 

fler rökdetektorer. Hotellet i England följde inte lagstiftningen som var gällande i England år 

2007 och saknade nästan helt brandskydd. De behövde främst förbättra det byggnadstekniska 

brandskyddet, handikappanpassning, uppgradera sitt larm, haft flera rökdetektorer och haft 

ett systematiskt brandskydd.  

Slutsatsen av denna rapport är att den svenska lagstiftningen fortfarande behöver förtydligas 

eftersom att det fortfarande finns utrymme för tolkningar av lagarna eftersom de är 

funktionskrav. Det är dock bra att den svenska lagstiftningen anpassas efter bränder som skett 

i Sverige, men det som skulle kunna göras bättre idag är att motivera hotellen att engagera sig 

i sitt brandskydd. En engagerad ledning på hotellen betyder bättre systematiskt brandskydd 

och mer pengar på brandskydd. Ett sett att motivera hotell ledningarna är att ytterligare 

informera om konsekvenserna av en brand samt uppmuntra hotell att certifiera sig. Ett annat  



sätt är att informera mer på tillsynerna, ett acceptabelt brandskydd betyder nödvändigtvis ett 

bra brandskydd.    

Dock räcker det inte bara med ett bra organisatorisk brandskydd utan det borde även finnas 

högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet. Det borde även införas högre krav på 

handikappanpassning, uppdatering av larm och brandtätning av ventilationssystemet, 

eftersom det räddar liv och minskar de materiella skadorna. Frågan är också hur vida det är 

rimligt att ställa högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet i utrymningsvägar och på 

dimensionering med hänsyn till anlagda bränder.  

Nyckelord: Svenska brandlagstiftningen; systematiskt brandskydd; hotellbrand; förhindra 

uppkomst av brand; begränsa brand; Sverige; England   

 



ABSTRACT 

Background: Hotels are considered a risky environment because guests are not expected to 

be awake and are expected to have poor local knowledge. Although hotels doesn’t have 

acceptable fire protection according to the only previously known study in this area. This is a 

problem because every four to five days there is a hotel fire. The hotels would be able to reach 

an acceptable fire safety by pursuing a systematic fire protection and take certain 

construction actions. 

Aim: Identifying details that need to be introduced in hotels daily work with fire protection 

based on the Swedish law and case studies.   

Method: A literature review and two case studies of hotel fires. 

Results: The hotel in Sweden followed the Swedish legislation in force in 2009 and had a 

good organizational fire protection. The hotel mainly needed to improve was the structural 

fire protection, adapted for disabled people, control of the acoustics in the evacuation alarm 

and had more smoke detectors. The hotel in England didn’t follow the law in force in England 

in 2007 and was nearly entirely lacking fire protection. They needed primarily improve the 

structural fire protection, adapted for disabled people, upgrade their alarm, had several 

smoke detectors and had a systematic fire protection. 

Conclusion: Swedish legislation still needs to be clear up because there is still room for 

interpretation of the laws as they are functional requirements. It is good that the Swedish 

legislation has adapted to fires that already has occurred in Sweden, but what could be done 

better today is motivate hotels to get involved in their fire protection. A committed 

management in hotels means better systematic fire protections and more money spend on 

the fire protection. One way to motivate hotel managements is to further inform about the 

consequences of a fire and to encourage hotels to certify themselves. But is not enough to 

only have a good systematic fire protection, the technical fire protection also needs to 

upgrade. It should be introduce higher demands that the hotels should be more handicap-

friendly and update their fire alarms, because it saves lives and lower the material damage.       

 

Keywords: Swedish laws for fire protection; systematically fire protect; fire at hotels; 

prevent fire; limit fire; Sweden; England 
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BETECKNING OCH ORDFÖRKLARING  

Nedan förklarar några ord och beteckningar: 

 

Brandgas Rök från branden 

Brandlarm Larm som informerar att det brinner, vanligtvis kopplat till 
räddningstjänsten 

Detektering Upptäcks 

EI 60 Integritet(täthet) och isolering i 60 minuter 

Organisatoriskt 
brandskydd 

Allt brandskydd som inte är tekniskt brandskydd, 
exempelvis utbildning av personal 

Tekniskt brandskydd Inbyggt brandskydd, exempelvis brandcellsindelning och 
larm 

Utrymningslarm Larm som hörs i byggnaden, varnar alla personer i 
byggnaden att det brinner och att de ska utrymma 

Övertändning Allt i rummet brinner, även brandgaserna. 
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1 INLEDNING 

Denna rapport är ett examensarbete på grundnivå inom byggnadsteknik på Mälardalens 

högskola och motsvarar 15 högskolepoäng. Rapporten skrivs som en avslutning på författarens 

utbildning inom byggnadsingenjörsprogrammet. 

1.1 Bakgrund 

Det finns många olika former av övernattningsalternativ i Sverige, exempelvis hotell, 

vandrarhem, semesterboende med flera. Det är dock inte namnet som styr om det definieras 

som hotell utan vilken verksamhet som bedrivs. (Smedberg 2008) Av Lagen om hotell- och 

pensionatsrörelse (SFS 1966:742) framgår det att hotellverksamhet definieras som 

yrkesmässig tillhandahållning av en tillfälligt möblerad bostad och för att driva ett hotell, som 

har fler än fem gästrum eller 9 sängplatser, måste ett tillstånd erhållas. Det måste även finnas 

en föreståndare som är godkänd av polismyndigheten.  

Hotell anses ha en riskabel miljö eftersom gästerna inte förväntas vara vakna och förväntas ha 

dålig lokalkännedom (Albinson 2008). Utrymning vid brand bör ske omedelbart eftersom 

tiden från antändning till fullt utvecklad brand ofta mycket kort, och efter bara några minuter 

kan brand och rök skapa en kritisk situation (SRVFS 2008:3). Det sker ca 80- 90 svenska 

hotellbränder per år och mellan åren 1998-2006 har hotellbränder orsakat tre personer död i 

Sverige. De flesta bränder startar i kök och gästrummen men det är bara tre procent av 

bränderna som sprids till fler än ett rum.  (Smedberg 2008) 

1.2 Tidigare undersökning  

Den enda tidigare undersökning som påträffades gällande brandsäkerhet på hotell gjordes år 

2007 av Smedberg (2008) åt Räddningsverket, nuvarande Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB), för ta reda på om de allmänna råden behövde förtydligas eller skrivas 

om. Utgångspunkten för undersökningen var om svenska hotell, vandrarhem och pensionat 

hade tillräckligt bra brandskydd.  

Undersökningen genomfördes med hjälp av räddningstjänster runt om i landet på 117 hotell, 

pensionat och vandrarhem, varav 82 av dessa var hotell. Undersökningen visade att det fanns 

brister inom organisation, utrymning, brandberedskap, larm och byggnadstekniskt 

brandskydd, vilket var alla kontrollerade områden. Det framgår av resultatet av 

undersökningen (se figur 1) att det fanns flest brister gällande larm och minst brister inom 

brandredskap. Frågorna som ställdes till verksamheterna inom området larm gällde i vilken 

omfattning de var utrustade med larm och om larmet fungerade tillfredställande (se tabell 1). 

Inom det byggnadstekniska brandskyddet fanns många brister, men de flesta kunde åtgärdas 

med små medel, men alla dessa brister hängde ihop med att det systematiska brandskyddet 

var bristfälligt. (Smedberg 2008) 
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 Figur 1: Sammanfattning av resultatet från undersökningen år 2007 (Smedberg 2008) 

Tabell 1: Verksamheternas fördelning på larmfrågorna (Smedberg 2008) 

Gällande:   Hotell som har: 

Omfattning Rökdetektorer på 
gästrummen 

58 % 

Omfattning Brandvarnare på gästrummen 24 % 

Drift och underhåll  Serviceavtal 63 % 

Drift och underhåll Revisionsbesiktning 48 % 

Drift och underhåll Åtgärdat påpekade brister 
från besiktningar 

39 % 

 

Hotell behöver oftast hjälp med det systematiska brandskyddet och större företag tar oftast in 

extern hjälp för detta. Mindre hotell (färre än 80 sängplatser) har dock inte alltid möjligheten 

att ta in extern hjälp vilket har lett till att framför allt de har mycket att förbättra gällande det 

organisatoriska brandskyddet.  För att underlätta för hotellet behöver räddningstjänsten skapa 

bättre förutsättningar och förtydliga lagar och regler, så även mindre hotell får tillfredställande 

brandskydd. (Smedberg 2008)   

Slutsatsen av undersökningen var att svenska hotell, vandrarhem och pensionat inte hade 

tillräckligt brandskydd, då endast tio av 117 verksamheter helt saknade anmärkningar. 

Smedberg (2008) menar dock att många av de konstaterade bristerna kan åtgärdas med 

relativt små medel. Genom att driva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete och vidta 

vissa byggnadstekniska åtgärder kommer verksamheterna att uppnå ett acceptabelt 

brandskydd.  
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1.3 Problemformulering 

Hotell anses ha en riskabel miljö men enligt tidigare undersökning har inte hotell 

tillfredställande brandskydd. Detta är ett problem eftersom det sker en hotellbrand var fjärde 

till var femte dag, och en brand kan efter bara efter några minuter orsaka en kritisk situation. 

Hotellen skulle kunna nå ett tillfredställande brandskydd genom att driva ett systematiskt 

brandskydd och vidta vissa byggnadstekniska åtgärder. (Smedberg 2008)   

1.4 Syfte och mål  

Syftet med denna rapport är att utifrån svensk lagstiftning och genomförande av fallstudier 

identifiera detaljer som behöver införas i hotellens dagliga brandskyddsarbete för att 

förebygga och begränsa bränder och få ett skäligt brandskydd.  

Målet är att öka förståelsen gällande dagens svenska brandlagstiftning för hotell, samt utifrån 

fallstudierna skapa en erfarenhetsåterföring som i sin tur kan förbättra brandsäkerheten på 

hotell.   

1.4.1 Frågeställningar  

 Vilka åtgärder genomfördes på hotellen i fallstudierna för att förbättra 

brandsäkerheten?  

 Vilka brister gällande brandsäkerhet hade hotellen i fallstudien?  

 Hur skulle brandskyddet sett ut på de granskade hotellen utifrån dagens lagstiftning 

till skillnad från det verkliga fallet?  

 Utifrån fallstudierna sett, behöver dagens svenska brandlagstiftning förbättras?   

 Visar resultatet av fallstudierna samma resultat som i den tidigare undersökningen från 

år 2007? 

 Vilket av de granskade hotellen hade bäst brandskydd? 

1.5 Avgränsning 

Rapporten avgränsar sig till dagens Svenska lagstiftning gällande brandsäkerhet på hotell, 

samt de lagstiftningar som var gällande i respektive land år 2007 och år 2009. I fallstudierna 

undersöks branden på stadshotellet i Eskilstuna, Sverige, som skedde år 2009 och branden 

på Penhallow hotellet i Newquay, England som inträffade år 2007. Rapporten behandlar inte 

bärförmåga vid brand, samlingslokaler och storkök. Rapporten fokuserar på byggnader som 

redan byggts och tillhör byggnadsklass Br1 i dagens svenska lagstiftning, det vill säga 

byggnader med stort skyddsbehov. Resultatet och diskussionen baseras på lagen om skydd 

mot olyckor (LSO) och de allmänna råden i Boverkets byggregler. 
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1.6 Metod  

I detta metodavsnitt presenteras en beskrivning av metodvalet, datainsamlingen och 

genomförandet.  

1.6.1 Metodval  

Metoden för föreliggande examensarbete är en litteraturstudie samt två fallstudier. Syftet med 

litteraturstudien var att få kunskap om tidigare undersökningar, lagstiftningar och allmänna 

råd gällande brandsäkerhet på hotell samt bakgrundsinformation. Användandet av 

fallstudierna syftar till att få en bild av hur lagar och allmänna råd uppfylls i praktiken och hur 

de kan förbättras. Undersökningen av en hotellbrand i England syftar till att kunna göra en 

jämförelse i diskussionen samt för att få ett bredare perspektiv.  

1.6.2 Litteraturstudie  

Datainsamlingen till tidigare undersökning och bakgrunden gjordes via sökmotorn Google. 

Sökorden som användes var: räddningstjänsten, siffror, 2011, brandsäkerhet, hotell, 

undersökning, MSB, hotellbränder och utredning. Dessa ord valdes eftersom de passade in 

med syftet och MSB är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Lagstiftningarna och de 

allmänna råden hittades också via sökmotorn Google. Sökorden som användes var: BBR 

(Boverkets byggregler), lagar, hotell, LSO, MSB, i skälig omfattning, Statens räddningsverks 

allmänna råd och kommentarer, systematiskt brandskyddsarbete, brandskydd, 

brandskyddsföreningen, brandskyddat hotell, certifiering. Sökorden valdes på grund av 

författaren av föreliggande examensarbetes tidigare erfarenheter gällande brandlagstiftning 

samt hänvisningar i lästa dokument.   

Lagstiftningar och allmänna råd gällande hotell granskades och endast den information som 

är relevant för hotell med tre till åtta våningar, det vill säga stort skyddsbehov, valdes Dagens 

svenska lagstiftningar behandlades inte på djupgående nivå i denna rapport utan delades in i 

efter följande områden: utrymningsvägar, larm, byggnadstekniskt brandskydd, släckinsats och 

organisatoriskt brandskydd. Därefter förklaras vad som innebär med skäligt brandskydd och 

vad som krävs av ett hotell för att bli certifierat. Lagstiftningar som var gällande i respektive 

land i fallstudierna beskrivs inte i denna rapport. 

1.6.3 Fallstudie  

De hotellen till fallstudierna valdes eftersom dessa hade blivit utsatta för en brand som 

medförde stora konsekvenser de senaste åren. Det var även viktigt att hotellbyggnaderna i båda 

fallen var likartade gällande uppbyggnad. Hotellet i Eskilstuna valdes eftersom författaren är 

uppvuxen i Eskilstuna och bevittnade hotellet dagen efter branden. Hotellet i Newquay valdes 

eftersom den var likartad med stadshotellet i Eskilstuna, och hittades via sökmotorn Google 

och sökorden: hotel, fire, uk. 

Datainsamling om hotellbranden i Eskilstuna hämtades främst från brandutredningen som 

gjordes av räddningstjänsten, men även ifrån en intervju, med enhetschefen och 
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brandingenjören David Hultman1. Han var en av de som utredde branden och medverkade i 

skrivande av brandutredningsrapporten. Hultman kontaktades via telefon sedan mailade han 

brandutredningsrapporten till författaren av föreliggande examensarbete. Frågor skickades till 

Hultman efter brandutredningen lästs den 23 april 2014 och Hultman besvarade frågorna via 

mail den 29 april 2014. Syftet med frågorna var att få djupare kunskaper om objektet. 

Datainsamling om hotellbranden i Newquay hämtades främst från nyhetsartiklar från 

Engelska tidningar. För att hitta dessa artiklar användes sökmotorn Google och sökorden: the 

Penhallow hotel, investigation och fire.   

Fallstudien inriktade sig på områdena fakta om hotellet, brandförloppet, konsekvensbild, 

brandorsak och brandspridning. I fallstudien på branden i Eskilstuna granskades utredningen 

från räddningstjänsten och information som passade in på inriktningarna valdes ut. I 

fallstudien på branden i Newquay granskades alla artiklar och främst information som 

förekom i flera artiklar valdes ut, eftersom detta gjorde att informationen kändes trovärdigare.  

1.6.4 Resultat, diskussion och slutsats  

Efter litteraturstudien och fallstudierna utförts, sammanställdes resultatet efter tre av 

frågeställningarna gällande fallen. Därefter diskuterades och jämfördes fallen, tidigare 

undersökning och den svenska lagstiftningen utefter fallen och frågeställningarna. Utifrån 

diskussionen kunde sedan slutsatser dras. 

  

                                                        

1 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1  
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2 LAGSTIFTNING 

Det finns flera lagar och regler som reglerar brandsäkerheten på hotell i Sverige, men den 

tidigaste lagstiftningen var Kungliga majestäts stadga den 8 juni 1917 (Smedberg 2008). Lagar 

som gäller idag är Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (SFS 2003:778), lagen om hotell- och 

pensionatrörelse (SFS 1966:742) och Plan och bygglagen (SFS 2010:900) genom att uppfylla 

Boverkets byggregler (BBR 19; BBR 20)( BFS 2011:26; BFS 2013:14). SRVFS (2004:3; 2008:3) 

har även gett ut allmänna råd. Lagar är tvingande och ges ut av olika departement medan 

allmänna råden ges ut av MSB. De allmänna rådens funktion är att förtydliga innebörden av 

en författning (lag, förordning eller myndighetsföreskrifter) och ge generella 

rekommendationer om deras tillämpning (SRVFS 2004:3).  

LSO (SFS 2003:778) gäller under hela byggnadens livscykel medan Plan och bygglagen (SFS 

2010:900) endast gäller i samband byggnation, det vill säga under projekteringen, 

produktionen och vid ombyggnationer (se figur 2). Lagen om hotell- och pensionatrörelse (SFS 

1966:742) gäller endast under förvaltningsskedet.  

 

Figur 2: Lagstiftningar gällande brandsäkerhet under en byggnads livscykel.  

  

Projektering
•Plan och bygglagen (SFS 2010:900 ) 
genom Boverkets byggregler kap.5, 
och dess föregångare

•Lagen om skydd mot olyckor  (SFS 
2003:778)

Produktion
•Plan och bygglagen (SFS 2010:900 )  
genom Boverkets byggregler kap.5, 
och dess föregångare

•Lagen om skydd mot olyckor  (SFS 
2003:778)

Förvaltning
•Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778)

•Lagen om hotell- och 
pensionatrörelseolyckor (SFS 
1966:742 ) Justitiedepartementet L2 

Ombyggnation
(den ombyggda delen och dess 
utrymningsvägar) 

•Plan och bygglagen  (SFS 2010:900 ) 
genom Boverkets byggregler kap.5, 
och dess föregångare

•Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778)
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Enligt BBR 19 (BFS 2011:26) ska brandsäkerheten vara tillfredställande i byggnader och 

utformas med grunden att en brand kan uppkomma och hela eller delar av brandskyddet får 

inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar. För att uppfylla lagkraven dimensioneras 

brandskyddet med antingen med förenklad dimensionering eller analytisk dimensionering. 

Förenklad dimensionering innebär att de allmänna rådens föreskrifter i avsnitt 5:2–5:7 

uppfylls medan analytisk dimensionering innebär att lagkraven uppfylls på annat sätt än 

förenklad dimensionering. Kvalitativ bedömning, scenarioanalys, kvantitativ riskanalys eller 

motsvarande används för att verifiera alternativa lösningar. (BFS 2011:26) Enligt BBR 20 (BFS 

2013:14) ska även en brandskyddsdokumentation upprättas där det ska framgå vilka 

förutsättningar som finns för det byggnadstekniska brandskyddet. 

Utrymmen i byggnader delas in i olika verksamhetsklasser (tabell 2) beroende på hur bra 

lokalkännedom personerna i byggnaden förväntas ha, om personerna förväntas kunna 

utrymma på egen hand samt om personerna förväntas vara vakna. Om det finns en förhöjd 

brandrisk, exempelvis textilindustrier, hamnar utrymmet i den högsta verksamhetsklassen, 

men samma byggnad kan delas in i flera olika verksamhetsklasser. (BFS 2011:26) Hotell tillhör 

verksamhetsklass 4 eftersom personerna som vistas där inte förväntas ha god lokalkännedom 

eller förväntas vara vakna, men de förväntas själva kunna sätt sig i säkerhet (BFS 2013:14). 

Byggnader delas även in i byggnadsklasser (Br) utifrån skyddsbehovet (tabell 3). Generellt sett 

tillhör byggnader med över 16 våningar Br0, byggnader med tre till 16 våningar Br1, byggnader 

med två våningar Br2 och enplanshus Br3. Det finns dock många undantag som beskrivs i de 

allmänna råden.  (BFS 2011:26) 

Tabell 2: Byggnader delas in i olika verksamhetsklasser beroende på vilka förutsättningarna personer i 

byggnaden förväntas befinnas i, samt om det finns förhöjd brandrisk.   

Verksamhetsklass 
(Vk) 

Exempel byggnad  Lokalkännedom  Utrymma på 
egenhand  

Väntas vara 
vakna  

Förhöjd 
brandrisk 

Vk 1 (lägst krav) Industri, kontor  God  Ja Ja  Nej 

Vk 2            Samlingslokaler  God ja ja Nej 

Vk 3 Bostäder  God ja Nej  Nej 

Vk 4 Hotell  Dålig  ja Nej  Nej 

Vk 5 Vårdmiljöer  Dålig  Nej  Nej Nej 

Vk 6 (högst krav) Textilindustri   - - - Ja  

Tabell 3: Byggnadsklassernas olika skyddsbehov samt den generella indelningen av byggnader    

Br0  Mycket stort skyddsbehov Byggnader med fler än 16 våningar  
Br1 Stort skyddsbehov Byggnader med tre till 16 våningar 
Br2 Måttligt skyddsbehov Byggnader med 2 våningar 
Br3 Litet skyddsbehov Byggnader med 1 våning 
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2.1 Utrymningsvägar 

Utformningen av byggnaden ska ge möjlighet till tillfredställande utrymning vid brand. Det 

innebär att utrymmande personer ska, med tillräcklig säkerhet, inte utsättas för nedfallande 

byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som 

hindrar utrymning till säker plats. Grundregel är att det ska finnas minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar. Det innebär att det ska finna två utrymningsvägar som är 

placerade minst 5 meter ifrån varandra, men de bör placeras så långt ifrån varandra som 

möjligt. Desto längre ifrån varandra utrymningsvägarna är placerade desto mindre risk är det 

att båda blir blockerade. Dock är det tillåtet att ha endast en utrymningsväg för mindre, 

lättöverblickade lokaler i markplan där max 30 personer förväntas vistas. Det bör heller inte 

vara längre än 15 meter gångavstånd till utrymningsvägen. (BFS 2011:26) 

När två av varandra oberoende utrymningar finna bör gångavståndet till närmaste 

utrymningsväg i hotell inte överstiga 30 meter. I utrymningsvägar bör avståndet inte heller 

överstiga 30 meter om det finns utrymningsvägar i båda ändar, men finns det endast en 

utrymningsväg bör inte sju meters gångavstånd överstigas. (BFS 2013:14) När det finns flera 

plan ska det finnas en utrymningsväg från varje plan, detta är inget krav för entresolplan. I 

hotell är inte utrymning via fönster eller utrymning med hjälp av räddningstjänst är heller inte 

tillåten. Utformningen av utrymningsvägar bör begränsa risken att personer blir instängda av 

brand och brandgaser. De bör därför ha en fri bredd på minst 0,9 meter, en fri höjd på 2,00 

meter och räcken och liknande får som mest inkräkta med 0,10 meter på varje sida. 

Dörröppningarna bör vara minst 0,80 meter breda (BFS 2011:26) samt dörrar som ska 

användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera 

som utgångar. Dörrarna bör även vara placerade så att de i öppet läge inte hindrar utrymning 

för andra personer, samt ska även vara lätta att öppna och passera. (BFS 2013:14)  

Det är även viktigt att personer med nedsatt rörelseförmåga kan utrymma säkert. Därför ska 

det om det inte finns automatiskt släcksystem finnas utrymningsplatser i anslutning till 

utrymningsvägarna där de kan avvakta fortsatt utrymning.  Hotell ska förses med minst två 

oberoende utrymningsplatser, och om lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en 

utrymningsplats per plan, dock om det är tillåtet att ha endast en utrymningsväg är det även 

tillåtet att ha endast en utrymningsplats. I utrymningsplatsen ska finnas möjlighet till 

tvåvägskommunikation och kommunikationssystemet ska vara skyddat mot strömavbrott. 

(BFS 2011:26)   

I hotell ska utrymningsvägar anges tydligt och vara lätta att se från dörren till varje gästrum 

(SFS 1966:742). Utrymningsvägar ska vara försedda med vägledande markeringar och 

allmänbelysning som med tillfredställande säkerhet fungerar och i genomsnitt inte understiga 

bör 100 lux. Med vägledande markeringar avses skyltar och liknande som vid utrymning ger 

vägledning. Skyltarna bör placeras vid riktningsförändringar, förgreningar eller liknande, samt 

att en person inte ska behöva förflytta sig mer än en mindre sträcka för att se en skylt. Skyltarna 

bör, för att lätt uppmärksammas, var minst 0,10 meter höga och gröna med vita symboler som 

är antingen belysta eller genomlysta, både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. 

Utrymningsvägar ska även vara försedda med nödbelysning och utrymningsplaner ska finnas 
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i samtliga gästrum. Nödbelysning ska fungera även vid strömavbrott och belysningsstyrkan 

bör inte understiga 1 lux i utrymningsvägens centrumlinje och minst 5 lux i trappor. (BFS 

2011:26) 

2.2 Larm  

Hotell ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Om 

hotellet är i flera plan och är avsedd för mer än nio gäster eller har fler är fem gästrum bör 

hotellet förses med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt samt ett automatiskt 

brandlarm. Larmknapparna bör förses med skyddslock och placerade lättåtkomligt, högst 1,60 

meter över marken, på varje plan samt vara placerade i receptionen. Det automatiskt 

brandlarm ska ha förmågan att detektera brand och ge signal till de funktioner som är 

beroende av larmet, exempelvis dörrstängare, spjäll och fläktar. Brandlarmet ska ha tillräcklig 

täckningsgrad och ska aktiveras tillräckligt snabbt samt korrosion, termisk påverkan eller 

andra faktorer i byggnadens miljö får inte påverka tillförlitligheten hos larmsystemet. 

Systemets funktion ska även upprätthållas vid strömbortfall och detektering bör ske med hjälp 

av rökdetektorer. (BFS 2011:26) Utrymningslarmet ska kunna nå alla personer som vistas i 

byggnaden och informera dem vilka åtgärder de bör göra, det ska även finnas kompletterande 

larmdon där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt med andra 

personer. Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att signaler och meddelanden kan 

uppfattas i berörda delar av byggnaden och ljudnivån bör vid den sovande personens huvud 

vara 75 dB.  Utrymningslarmets funktion ska upprätthållas även vid strömbortfall. (BFS 

2013:14) 

2.3 Byggnadstekniskt brandskydd 

Enligt BBR 19 (BFS 2011:26) ska väggar, golv och tak i utrymningsvägarna inte nämnvärt bidra 

till brandutvecklingen. Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper 

eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de:  

 är svåra att antända 

 inte medverkar till snabb brandspridning 

 inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas  

 inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå  

 inte faller ned eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar  

 inte smälter och droppar utanför brandhärdens omedelbara närhet  

 

Det finns olika krav på till vilken grad dessa punkter behöver uppfyllas, och kraven är beroende 

av den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas i byggnaden. Byggnader ska delas 

in i brandceller i sådan omfattning att de medför tillräcklig tid för utrymning och 

konsekvenserna på grund av brand begränsas. En brandcell är den del av en byggnad som 

brand och brandgas inte kan spridas sig utanför under en bestämd tid. Denna begränsade tid 

kan minskas om automatiska vattensprinkleranläggningar finns, samt att brandceller bör som 

mest omfatta en area på 1 250kvm och bör inte omfatta mer än ett plan. Olika 
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verksamhetsklasser, lokaler där heta arbeten utförs, garage, avskilda pannrum, storkök, 

avfallsrum, utrymningsvägar och trapphus bör vara egna brandceller. Dörrar, luckor, portar, 

genomföringar, upplag, förband och luftbehandlingsinstallationer (placering, utformning och 

upphängning) bör beaktas så brandcellensgränsernas avskiljande funktion uppehålls. I hotell 

ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan varje gästrum och därför bör gästrum 

vara egna brandceller och den avskiljande konstruktionen bör utformas i lägst klass EI 60. 

(BFS 2011:26) 

Hisschakt ska upprätthålla brandcellsgränserna mellan olika brandceller och ett 

tillvägagångssätt är att hisschaktet är en egen brandcell, alternativt i samma brandcell som 

trapphuset. (BFS 2011:26) Trapphuset ska i sin tur förses med brandgasventilation eller 

motsvarande i byggnader som tillhör klass Br1, vilket ska utformas så att invändig 

räddningsinsats underlättas. Brandgasventilation kan vara röklucka eller mekanisk fläkt och 

manöverdon för aktivering bör placeras i bottenvåningen. Om en röklucka installeras i 

trapphuset bör den fria (geometriska) arean vara minst 1 m2 i byggnader med högst åtta 

våningsplan. Om öppningsbara fönster används som brandgasventilation ska de vara 

placerade på minst vartannat våningsplan, samt att ett fönster böra finnas på översta plan.  

(BFS 2013:14) 

2.4 Släckinsats  

Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning 

tillhandahålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka, 

samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och 

begränsa skador till följd av brand. (SFS 2003:778) Släckutrustning ska finnas där brand 

förväntas spridas snabbt eller få mycket stor intensitet (BFS 2011:26). 

Det bör finnas ytor tillgängliga där räddningstjänst kan ställa upp sina utryckningsfordon max 

50 meter från hotellbyggnaden. Tillträdesvägar för invändiga räddningsinsatser ska finnas på 

varje plan, och kan utgöras av utrymningsvägarna. (BFS 2011:26) 

2.5 Organisatoriskt brandskydd  

LSO (SFS 2003:778) syftar till att med hänsyn till de lokala förhållandena ge tillfredsställande 

och likvärdigt skydd mot olyckor gällande människors liv och hälsa samt egendom och miljö. 

För att kontrollera att hotellen efterlever lagen utför räddningstjänsten tillsyn. För tillsynen 

har de rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar samt tillgång till de 

upplysningar och handlingar som behövs. Efter tillsyn meddelas hotellet om de föreläggande 

och förbud som behövs tas, och om inga åtgärder tas av någon som är skyldig att vidta, har 

tillsynsmyndigheten rätt att vidta åtgärd på dennes bekostnad. Enligt SRVFS (2004:3) bör den 

skriftliga dokumentationen prövas vid tillsyn, och omfatta en bedömning om ägare och 

nyttjandehavare har tillräcklig kunskap om objektets risker och brandskydd.    
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För att ha ett bra brandskydd och klara kraven bör ett systematiskt och kontinuerligt 

brandskydd bedrivas och dokumenteras. Brandskyddet bör ses i sin helhet för att få en bild av 

om brandskyddet upprätthåller en tillfredställande nivå, därför är det viktigt att ägare och 

brukare har kunskap om sitt brandskydd. Systematiskt och kontinuerligt brandskydd innebär 

att kunskaperna om brandskyddet underhålls och utvecklas inom verksamheten. 

Brandskyddet bör bedrivas såväl med avseende på förebyggande åtgärder som på rutiner och 

släckutrustning i händelse av brand. Utbildningen av personal bör omfatta organisation, 

ansvar och rutiner, brandrisker, första hjälpen, förebyggande brandskydd, åtgärder vid brand 

och användning av brandredskap. Hotellets ledning och personal bör alla utbildas och övas 

regelbundet för att kunna informera gäster om brandskyddet och agera rätt i händelse av 

brand. Ledningen och personalens agerande kan vara avgörande för vilka konsekvenser 

branden får. Om hotellet inte har dygnet runt bemanning bör gästerna ges tydliga 

brandinstruktioner i samband med incheckning. Åtgärder bör även läggas på att förhindra att 

en brand uppstår. Riskfaktorer kan vara levande ljus, öppen eld, matlagning, elektriska 

anläggningar, rökning och anlagd brand. (SRVFS 2008:3) 

2.6 Skäligt brandskydd 

Enligt SRVFS (2008:3) är det viktigt att förhindra att bränder uppstår och växer eftersom 

större bränder oftast beror på flera samverkande fel och brister. Ett bra brandskydd innebär 

att följande punkter fungerar i händelse av brand:  

 Detektorerna upptäcker branden  

 Utrymningslarm finns 

 Skyltar om utrymningsvägar, larmsignaler, brandredskap och hur räddningstjänsten 

larmas bör finnas i varje gästrum, skyltarna bör vara på flera språk  

 Alla utrymmer när utrymningslarmet går  

 Personal och gäster kan ringa 112 och ingripa med hjälp av hotellets brandredskap 

 Byggnadens brandceller förhindrar rök och eld från att blockera utrymningsvägarna 

 Utbildad personal  

 Räddningstjänsten är välinformerade om hotellets brandskydd 

 Gästerna har utrymt innan räddningstjänsten anlänt     

 

Enligt SRVFS (2008:3) bör detektering ske med rökdetektorer och systemet bör omfatta alla 

gästrum. Det bör även finnas brandredskap på varje plan inom 25 meter räckhåll som är 

utmärkta med skyltar och bör underhållas regelbundet. Enligt LSO (SFS 2003:778) förutsätts 

att det tekniska brandskyddet, som föreskrivits av Boverket och dess föregångare, inte 

försämras över tiden. Det innebär enligt SRVFS (2008:3) i korthet att: 

 Varje hotellrum utgör en egen brandcell  

 Olika verksamhetsklassen är egna brandceller 

 Dörrar från hotellrum till korridorer är brandklassad och är självstängande. 

 Dörrar mellan korridorer och trapphus är brandklassad, täta och självstängande  
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2.7 Certifikat  

För att hotell idag ska kunna påvisa att de uppfyller alla lagkrav kan de certifiera sig, och erhålla 

antingen certifikatet Brandskyddat hotell eller certifikatet Väl Brandskyddat hotell. 

Certifieringens kriterier har tagits fram i samverkan mellan Visita, Svensk besöksnäring och 

Brandskyddsföreningen samt i dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

(Brandskyddsföreningen 2014.b). 

För att få certifiering Brandskyddat hotell kontrolleras bland annat följande kriterier enligt 

Brandskyddsföreningen (2014.a):  

 Brandskyddspolicy 

 Utbildning av personal 

 Dokumentation av brandrisker och åtgärd 

 Brandskyddsrutiner   

 Besiktning av automatisk brandlarms anläggning, utrymningslarm och vattensprinkler 

anläggning 

 El-anläggningen 

 Det byggnadstekniska brandskyddet 

 Utrymningsvägar och utrymningsstrategi 

 

För att få certifiering Väl Brandskyddat hotell kontrolleras även följande kriterier hårdare 

enligt Brandskyddsföreningen (2014.c):  

 Hårdare krav på brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollanter avseende 

utbildning och antal.  

 Hotellet ska ha dygnet runt bemanning  

 Egenkontroller ska utföras varje månad 

 Varje hotellgäst ska få en genomgång om brand och utrymning  

 Hotellet ska vara försett med vattensprinklersystem  

 

All verksamhet som är knuten och ligger i anslutning till hotellet ska bedömas. Detta avser till 

exempel restaurang, nattklubb, parkeringsgarage, avdelning för spa, gym, pool, butiker etc. 

(Brandskyddsföreningen 2014.a). Kriterier uppfyller vad som anges i LSO (SFS 2003:778) 

samt SRVFS (2004:3; 2008:3) om brandskydd i hotell. Genom kriterierna får hotellen bra 

förutsättningar för ett effektivt brandskyddsarbete och bra verktyg för att kunna uppfylla 

lagkraven.  (Brandskyddsföreningen 2014.b).  
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3 ESKILSTUNA, SVERIGE  

I detta avsnitt kommer stadshotellet i Eskilstuna beskrivas och sedan kommer branden på 

hotellet år 2009 beskrivas. Det kommer undersöktas hur brandförloppet gick till, vilka 

konsekvenser branden fick samt vad som var orsaken till branden och brandspridningen.  

3.1 Quality Hotel Statt 

 

Figur 3: Quality Hotel Statt före branden. Foto: Anders Kjaersgaard (Hultman & Gustavsson 2009) 

Eskilstunas stadshotell, Quality hotel statt (se figur 3), var beläget centralt vid Eskilstunaån. 

Hotellets verksamheter bedrevs i två olika huskroppar (se figur 4), den gamla och den nya 

delen, som var sammankopplade via en inglasad passage i markplan. Den inglasade passagen 

fungerade även som entré till hotellet och restaurangen. Hotellet var cirka 18 000 kvm och 

restaurangdelen med biutrymmen var cirka 1 000 kvm. (Hultman & Gustavsson 2009) Enligt 

Hultman2 var restaurangdelen inte en egen brandcell och avgränsningen uppfyller som mest 

EI 30 men sannolikt sämre. Den nya delen byggdes år 1983 och består bland annat av gästrum, 

tvättstuga och reception. Den gamla delen av hotellet byggdes år 1939 och var ett 

fyravåningshus med källare. Den innefattade restauranger, en kvarterskrog, en butik, 

relaxavdelning bestående av pool, bastu och motionshall, gästrum och sviter samt 

konferensrum. Det var 213 gästrum och sviter och dessa innefattade 410 bäddar. Vånings- och 

bottenbjälklag bestod av armerad betong och vissa pelare var tjockare stålbalkar beklädda med 

betong, i restaurangdelen var väggarna mestadels av tegel. Det fanns även en överbyggd 

                                                        

2 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   
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innergård (se figur 4) som fungerade som en större kongressal. Fram till den 25 februari år 

2009, branden, renoverades festvåningen och restaurangen. Året innan renoverades delar av 

korridorerna och trapphusen samt 70 av de 213 gästrummen. (Hultman & Gustavsson. 2009) 

 
Figur 4: Hotellområdet sett ovanifrån. Gamla respektive nya delen, innergården samt angränsande 

gator är markerade. Foto: Blom (Hultman & Gustavsson 2009) 

Hela hotellet var försett med automatiskt brandlarm som var kopplat till SOS Alarm. Larmet 

hade rökdetektorer i korridorer, trapphus, i vissa allmänna utrymmen och i samtliga gästrum. 

Tillsynsförrättaren för hotellet hade god kännedom om byggnadens risker, vilket kom till stor 

nytta eftersom han även var räddningsledare under brandnatten. Hotellet hade utbildat och 

övat sin personal, haft egenkontroller varje vecka, haft utrymningsövningar, väl utarbetade 

instruktioner, information på flera språk på gästrummen, släckutrustningar sånär som en 

brandfilt och rökluckor i den överbyggda innergården. År 2008 fick hotellet ett skriftligt 

föreläggande om att dörrar mellan trapphus och hotellkorridorer i den gamla delen inte 

uppfyllde sin täthet. Detta skulle åtgärdas genom att en list sattes dit för att hindra 

brandgasspridning. Räddningstjänsten hade varit på studiebesök på hotellet för att få bättre 

lokalkännedom strax innan branden. Två skift hann ha studiebesöken innan branden 

inträffade, varav det ena var första styrkan på plast på brandnatten.  (Hultman & Gustavsson 

2009)   
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3.2 Brandförloppet  

Den 25 februari, onsdag, år 2009 inkom automatlarmet från stadshotellet i Eskilstuna till SOS 

Alarm klockan 04:06. Först larmades räddningsstyrkan från stationen i Eskilstuna med 

släckenhet, höjdenhet och insatsledare. Sedan larmades stabschef i beredskap, räddningschef 

i beredskap samt brandman i beredskap. Även förstärkning från Västerås, Strängnäs, Torshälla 

och Västermo tillkallades för extra hjälp under större delen av insatsen. Även fridygnsledig 

personal tillkallades, vilket innebar att det som mest var 15 enheter, ett 40-tal personer från 

räddningstjänsten på plats. De fick under en lång tid jobba med utrymning, livräddning och 

släckningsarbete.  (Hultman & Gustavsson 2009) 

 
Figur 5: Hotellbranden sett ifrån norra sidan av Eskilstunaån tidigt på morgonen den 25 februari.  

 Foto: Anders Kjaersgaard©. (Hultman & Gustavsson 2009). 

Nattportieren på hotellet såg larmet från sin plats i receptionen och ringde in väktaren och 

personal. Klockan 04:10 anlände räddningstjänsten varpå det var fullt utvecklad brand i 

restaurangdelen (se figur 5). Branden var bränslekontrollerad, styrdes av tillgången på 

bränslets yta och material medan syretillgången var obegränsad. Strax innan 

räddningstjänstens ankomst hade väktarna anlänt och blivit informerade om branden, och i 

samband med väktarnas ankomst utlöstes utrymningslarmet manuellt från receptionen. 

Gästerna väcktes även genom dörrknackning, telefonsamtal från receptionen samt att 

väktarna kontrollerade alla rum med hjälp utav huvudnyckeln för att säkerställa att alla 

människor utrymt. (Hultman & Gustavsson. 2009) 
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Klockan 04:18 rasade det trådarmerade glaspartiet mellan restaurangdelen och huvudtrappan, 

vilket ledde till att utrymningen behövde ske via nödutgångarna i andra änden av fastigheten. 

Fönsterpartierna som vetter mot hamngatan (se figur 6) går också sönder. Insatsledaren fick 

en förteckning över alla hotellgäster och det konstaterades att det var 113 gäster inbokade, 

varav 37 gäster bodde i den gamla delen. Klockan 04:30 upprättade polisen en 

uppsamlingsplats i Gallerian och samtliga gäster slussades dit, dock saknas en av gästerna. 

Gästen befann sig i säkerhet i sin personbil i närheten av hotellet, men konstaterades inte vara 

i säkerhet förrän 06:07 den 25 februari. Räddningstjänsten påbörjade ett släckförsök men på 

grund av oklarheten om alla lyckas utrymma påbörjades istället livräddning genom 

rökdykning. Livräddningsinsatsen avslutades när den saknade personen återfunnits, vilket 

innebar att alla resurser kunde fokusera på släckningsarbetet (se figur 6 och figur 7). (Hultman 

& Gustavsson 2009)    

 
Figur 6: Hotellbranden sett ifrån Hamngatan Foto: Anders Kjaersgaard. (Hultman & Gustavsson 2009) 

 
Figur 7: Hotellbranden sett ifrån Nybrogatan. Branden är vid denna tidpunkt fulltutvecklad. Foto: 

Anders Kjaersgaard. (Hultman & Gustavsson 2009) 
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Klockan 04:26 konstaterades att det var problem med brandvattenförsörjningen, men klockan 

05:15 säkrades den igen genom en motorspruta som tog vatten direkt från Eskilstunaån. 

Ungefär en kvart senare kunde även vatten tas från en brandpost på andra sidan byggnaden. 

Klockan 05:50 bedömde insatsledaren att det är stor risk för ras i den brandhärjade delen och 

förbjöd all personal att visats där. Klockan 07:50 fick de gäster som var bosatta i den nya delen 

hämta sina tillhörigheter eftersom den nya delen aldrig blev brandutsatt.  Mellan klockan 

07:52 och 08:20 undersöktes den överbyggda innergården. Det konstateras att ingen brand 

pågick men att den var påverkad av ljumna brandrökmassor. När rökluckorna skulle användas 

fastställdes att dessa hade funktionsfel. Dagen därpå klockan 15:22 avslutades 

räddningstjänstens uppdrag på hotellet. Dock pågick då fortfarande omfattande restvärdes- 

och efterbevakningsuppdrag. (Hultman & Gustavsson 2009) 

3.3 Konsekvenser av branden  

Hotellbranden medförde inte några allvarligare personskador men ett par personer fick lättare 

rökskador. Branden totalförstörde restaurangen och dess bakutrymmen och bröt igenom 

brandcellsgränsen mot huvudtrapphuset (se figur 8). Det avgränsande trådglaspartiet och 

hisschaktet med glasväggar kollapsade. Via fönster hade banden spridit sig till stora salen med 

tillhörande konferensutrymmen på plan två som fick stora materiella skador. Ett flertal 

hotellrum på våning tre brandskadades och två rum totalförstördes. Ytterligare ett tiotal 

fönster på plan tre krossades med kraftiga rökskador i de kringliggande lokalerna som följd. I 

hela den gamla delen blev det omfattande rökskador samt att stora delar också vattenskadades. 

I källaren brandskadades ett väggparti, bastuavdelningen och relaxavdelningen samt att hela 

källaren blev fylld med vatten från släckinsatsen och en skadad vattenledning. Vattnet slog 

även ut ställverket som försörjde hotellets varmvatten och el.  Den nya delen av hotellet klarade 

sig med lindriga rökskador samt en kraftig röklukt i hela fastigheten. Restaurangerna och 

butiken som var belägna i den gamla delen av hotellet drabbades också av branden. Ena 

restaurangen fick rök- och sotskador, butiken drabbades av mindre rökskador och 

brandrökslukt medan den andra restaurangen endast drabbades av brandröklukt. Ingen av de 

intilliggande fastigheterna drabbades av några skador. (Hultman & Gustavsson 2009). 

  

Figur 8: Den gamla delen av hotellet sett på eftermiddagen den 26 februari. (Hultman & Gustavsson 

2009) 
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3.4 Brandorsak och brandspridning  

Efter branden på hotellet gjordes en brandorsaksutredning men eftersom branden var anlagd 

råder sekretess, men enligt Hultman3 startade branden med hjälp av motorbensin som bidrog 

till det snabbt brandförloppet. Branden startade i restaurangen efter det att väktaren lämnat 

platsen, vilket innebär att branden anlagts mellan klockan 03:30 och 04:00. Lokalvolymen i 

restaurangen uppgick till ungefär 4 700 kubikmeter vilket innebar att branden kunde ha pågått 

och utvecklats i flera minuter innan detektion skett. Detektionen inträffade först via ett fellarm 

som sedan övergick till brandlarm. I restaurangen fanns inga detektorer för uppteckning av 

brand utan de närmaste detektorerna var belägna i ett angränsande fläktrum, korridor och i 

trapphuset, samtliga i andra brandceller. Till källarvåningen spred sig branden via 

ventilationen. Efter hotellbranden uppgav en av gästerna att denne inte hört utrymningslarmet 

utan väckts av att väktaren bultade på dörren. Senare konstaterades att utrymningslarmets 

hörbarhet inte kontrollerats, varken av hotellets ledning eller av tillsynsmyndigheten. 

(Hultman & Gustavsson 2009) 

  

                                                        

3 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   
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4 NEWQUAY, ENGLAND  

I detta avsnitt kommer hotellet i Newquay beskrivas och sedan kommer branden på hotellet år 

2007 beskrivas. Det kommer undersöktas hur brandförloppet gick till, vilka konsekvenser 

branden fick samt vad som var orsaken till branden och brandspridningen.  

4.1 Penhallow hotellet 

Penhallow hotellet (se figur 9) byggdes mellan åren 1912 till 1917 och var traditionellt byggt 

för tiden (Cox u.å.). Hotellet bestod av 54 hotellrum (BBC News 2010; Stokesentinel 2009) 

som var utspridda på fyra våningar(BBC News 2011.c; Itv 2012).  

 
Figur 9: Penhallow Hotellet ett år före branden Foto: Mike Scarfe. (BBC News 2007.b) 

År 1990 ersattes en trappa med två utrymningstrappor i trä och dessa utgjorde 

huvudutrymningsvägen för hotellet (Cox u.å.). En av dessa trätrappor var placerade på 

baksidan av byggnaden. Chefen på Cornwalls brandstation sa att det funnits problem med 

trappan på baksidan gällande utformningen men nämnde ingen oro över att den var utförd av 

trä. Trappan klarade en säkerhetskontroll under 2006. (BBC News 2007.c; Leake & Constable 

2007).  Hotellets ägare försäkrade att brandvarnare och branddörrar kontrollerats två veckor 

innan branden (BBC News 2007.c). Hotellet hade tre brandcertifikat, från år 1976, år 1991 och 

år 1995 (Cox u.å.). Anledningen till 1991 års ändring av intyget berodde på mindre förändringar 

som påverkat den interna layouten. Den 7 september 1992 lämnade hotellet en byggansökan 

att uppföra åtta sovrum med badrum på första våningen samt konvertera chefens lägenhet till 

tre sovrum med badrum. Detta förslag krävde en extra utgång till baksidan av hotellet länkat 

till den befintliga utvändiga brandtrappan. Brandlarmet utvidgades för att täcka de nya 

sovrummen, samt att nya branddörrar installerades. (Cornwalls räddningstjänst u.å.) 

Enligt Cox (u.å.) hade hotelldirektören dåligt med resurser och utbildning för att kunna 

förvalta brandsäkerheten på hotellet. Brandkåren gjorde ett antal brandservicebesök på 

hotellet, bland annat den 17 juni 2006, den 2 augusti 2006 och den 18 juni 2007. Under första 



 

20 

 

besöket upptäcktes att brandlarmet krävde uppdatering, att brandlarm och nödbelysning inte 

testats, att branddörrarna inte var i tillräckligt bra skick och att glasrutorna i anslutning till 

brandtrappan behövde förändras. Det gjordes även en anmälan om att brandtrappan var i 

dåligt skick (Cornwalls räddningstjänst u.å.). Under andra besöket godkändes brandtrappan 

på baksidan av huset. Under tredje besöket upptäcktes ett hålrum mellan de platta original 

taket och taket som byggts över det. Hålrummet skulle ha medfört att brand kunnat spridas 

utan att bli upptäckt. En läckande brandpost upptäcktes och det bestämdes att den skulle 

repareras. (Cox u.å.) 

4.2 Brandförloppet  

Branden på Penhallow hotellet (se figur 10) inträffade på fredagskvällen klockan 00:15 (BBC 

News 2007.a; BBC News 2007.c) den 18 augusti år 2007 (BBC News 2011.a; Bre 2007). 

Klockan 00:17 fick larmcentralen larm om att rök kunnat ses i baren på hotellet. Klockan 

00:22 brann taket på hotellet och branden spreds snabbt och brandmän från Newquay 

anlände klockan 00:24 (Cornwalls räddningstjänst u.å.). Det var som mest ca 20 

brandstyrkor, 120 brandmän, på plats (BBC News 2007.a; BBC News 2010). Stegbil lånades 

in från Plymount i Devon som ligger 90 minuter bort då de två lokala stegbilarna var trasiga 

vid tiden för branden. (Leake & Constable 2007)  Innan stegbilarna hann anlända till platsen 

hoppade en man från fönstret på tredje våningen i ett försök att undvika branden, mannen 

avled senare på sjukhuset (BBC News 2011.b; Stokesentinel 2009). 

 
Figur 10: Branden klockan 00:30. Foto: Stuart Wilby (BBC News 2007.b) 

Ungefär 90 människor lyckades utrymma från hotellet (Bre 2007; Stokesentinel 2009), 86 

gäster och fyra personal (BBC News 2007.a). De flesta utrymde via den utvändiga 

brandtrappan på baksidan och blev förda till en säker närliggande lokal. Två kvinnor 

lyckades inte utrymma och omkom därför i branden (Leake & Constable 2007). 

Brandmännen blev utkallade ifrån hotellet när väggarna blev instabila eftersom det då var 

risk för ras (se figur 11) (BBC News 2011.a). Strax efter 02:00 kollapsade ett av hörnen (Leake 

& Constable 2007), samt alla mellanbjälklag (Bre 2007).  
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Figur 11: Branden på Penhallow hotellet. Foto: Robert Meech (BBC News 2007.b). 

Parkerade personbilar och en låg mur var i vägen vilket gjorde det svårt för räddningstjänsten 

att resa stege på framsidan, samt att de första styrkorna fick slut på vatten (Cox u.å.). De 

närmaste brandposter till hotellet var, med tanke på brandens storlek, inte tillräcklig för att 

upprätthålla en effektiv brandbekämpning under en längre tid. En vattenledning som låg två 

gator från hotellet utnyttjades när resurser tillät. Ytterligare ett problem var att de närmaste 

brandposterna var igensatta. (Cornwalls räddningstjänst u.å.) 15:03 var hotellet fortfarande 

inte helt släckt utan rykte fortfarande (se figur 12). Eftersom byggnaden kollapsade helt var 

den svårare att släcka. (BBC News 2007.c) Närliggande byggnader utrymdes tills brandkåren 

kunnat göra en fullständig riskanalys (BBC News 2007.a). 
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Figur 12: Hotellet samma eftermiddag som branden. Foto: Steve Pearn (BBC News 2007.b) 

4.3 Konsekvenser av branden  

Branden medförde att hotellet totalförstördes (se figur 13), och två kvinnor 80 och 86 år samt 

en man, 43 år omkom (Itv 2012; West Briton 2009). Fem hotellgäster, utöver mannen som 

hoppade från tredje våningen, togs till sjukhuset i samband med branden. En av gästerna var 

i kritiskt tillstånd efter att ha andats in för mycket rök, tre av gäster var allvarligt skadade. Den 

sista gästen blev dock utskriven samma natt. (BBC News 2007.c; Leake & Constable 2007) 

 

Figur 13: Hotellet totalförstört efterbranden. (BBC News 2011.a) 



 

23 

 

4.4 Brandorsak och brandspridning  

Undersökningen av branden på hotellet gjordes av ett team av kvalificerade brandutredare från 

Cornwalls räddningstjänst. De fick hjälp på brottsplatsen av befälhavande från Devon och 

poliser ifrån Cornwall samt oberoende brandutredare som utsetts av polisen. Föremål för 

granskning av en kriminaltekniker som i sin tur godkände alla slutsatser. (Cornwalls 

räddningstjänst u.å.) Brandutredarna utredde orsaken till branden och polisen kollade efter 

bevis för dödsorsak och om kropparna fortfarande var kvar där inne (BBC News 2007.c). De 

misslyckades med att säkerställa att detektorer och larm på hotellet fungerade, samt att de inte 

gjort acceptabla riskbedömningar innan branden. Det avslöjades även vid en inspektion i juni 

2009 att hotellet inte uppfyllt de brandsäkerhets föreskrifter som införts år 2005. De 

föreskrifterna krävde bland annat att varje rum ska ha en egen brandvarnare. Gäster sa att 

brandlarmet inte kunnat höras på tredje våningen, där alla de människor som omkom bodde.  

Vittnen talade också om resväskor som var kvar i korridoren under natten, vilket försvårade 

deras utrymning. Det fanns också kritik mot vissa av byggnadens elektriska ledningar, som 

dateras tillbaka till 1960-talet. (BBC News 2011.a) Hotellets ledning hade vid upprepade 

tillfällen i flera månader blivit tillsagd att de inte följde senaste lagstiftningen (West Briton 

2009). Experter trodde till en början att branden mest sannolikt var anlagd (West Briton 

2010), men efter alla bevis lagts fram beslutade en jury att det inte fanns tillräckligt med bevis 

som tydde på att branden var anlagd (BBC News 2011.a; Stokesentinel 2009). Branden 

startade i baren och spred sig sedan uppåt via pannrummet, rum 22 på andra våningen och 

rum 42 på tredje våningen (West Briton 2010). Eftersom det inte fanns något tak på elrören 

och ventilationstrummor betraktades de som öppna (Cornwalls räddningstjänst u.å.). 
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5 RESULTAT  

Nedan beskrivs hotellet i Eskilstuna och hotellet i Newquay var för sig gällande 

brandskyddsåtgärder, brister och brandskydd med dagens svenska brandlagstiftning. 

5.1 Eskilstuna, Sverige  

Enligt Hultman & Gustavsson (2009) hade stadshotellet i Eskilstuna gjort många 

förebyggande åtgärder gällande brandsäkerhet (se tabell 4). De hade främst ett bra 

organisatoriska brandskydd men det är okänt om ett automatiskt släcksystem funnits. I denna 

rapport förutsätts att det inte funnits på hotellet. Ett exempel på bra organisatoriskt 

brandskydd är att på dagen för branden hade gästerna, efter utrymningslarmet startats, väckts 

även via dörrknackning och telefonsamtal samt att väktaren kontrollerade alla rum för att 

säkerställa att ingen fanns kvar i byggnaden (Hultman & Gustavsson 2009).  

Tabell 4: Kända brandskyddsåtgärder på stadshotellet i Eskilstuna år 2009 indelade efter områden  

Område Kända brandskyddsåtgärder 

Utrymningsvägar   Godkända gångavstånd och utrymningsvägar  

Larm  Automatiskt brandlarm som var kopplat till SOS alarm 

 Manuellt utrymningslarm 

 Rökdetektorer i korridorer, trapphus, samtliga gästrum och i vissa 

allmänna utrymmen 

Organisatoriskt 
brandskydd 

 Utbildning och övningar med personalen 

 Egenkontroller varje vecka 

 Utrymningsövningar  

 Väl utarbetade instruktioner för brand och utrymning  

 På samtliga gästrum fanns flerspråkiga instruktioner och 

utrymningsplaner   

 Engagerad ledning i brandskyddet 

 Ledningen ville knyta bättre kontakt med räddningstjänsten  

 Släckutrustning fanns i rimlig omfattning, sånär som en brandfilt 

som saknades i receptionen   

 Räddningstjänstens studiebesök på hotellet, för bättre 

lokalkännedom 
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Enligt Hultman4 uppfyllde stadshotellet lagkraven både när hotellet byggdes och efter 

ombyggnationerna år 2008 och år 2009, de hade heller inga anmärkningar om att deras 

brandskydd inte var skäligt. Hade stadshotellet istället varit byggt efter dagens lagstiftning 

hade hotellet däremot haft flera brister gällande brandsäkerhet(se tabell 5). Hotellet skulle 

behövt göra förbättringar inom bland annat området larm och inom det byggnadstekniska 

brandskyddet (se tabell 6) samt att hotellet skulle tillhört byggnadsklass Br1 om dagens 

svenska lagstiftning hade följts. 

Tabell 5: Kända brister på stadshotellet i Eskilstuna år 2009 indelade efter områden samt efter vilken 

lagstiftning som bryts.   

Område 

 Kända brister som bryter mot svenska lagstiftningen 
gällande år 2009 

o Kända brister som bryter mot dagens svenska 
lagstiftning 

 Kända brister som varken bryter mot dagens svenska 
lagstiftning eller den svenska lagstiftningen som var 
gällande år 2009 

Utrymningsvägar  o Mest troligt inte handikappanpassat  

Larm o Osäkert om larmet hördes i hela byggnaden  

o Detektering av branden skedde först efter flera minuter 

Byggnadstekniskt 
brandskydd  

o Snabb brandspridning till huvudtrapphuset 

o Branden spred sig till källaren via ventilationen.  

o Dörrarna mellan trapphus och hotellkorridorer i den gamla delen 

uppfyllde inte sin täthet. Detta skulle åtgärdas genom att en list 

sattes dit för att hindra brandgasspridning  

Släckinsats   Inledningsvis problem med vattenförsörjningen till släckinsatsen.  

 Släckinsatsen kunde inte påbörjas på en gång eftersom en av 

gästerna saknades.  

 Rökluckorna i den överbyggda innergården fungerade inte  

Organisatoriskt 
brandskydd 

 Inga brister upptäckta inom detta område 

  

                                                        

4 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   
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Tabell 6: Åtgärder som skulle varit uppfyllda om hotellets hade varit byggt med dagens svenska 

lagstiftning. 

Område Kända brandskyddsåtgärder 

Utrymningsvägar   Det är okänt om hotellet hade automatiskt släcksystem, men om det 

var fallet att släcksystem saknades skulle det med dagens 

lagstiftning funnits utrymningsplatser.   

Larm  Det automatiska brandlarmet skulle haft tillräckligt bra 

täckningsgrad.  

 Det skulle ha funnits kompletterande larmdon i utrymmen där 

personer med hörselnedsättning kunde vistas utan direktkontakt 

med andra personer.  

 Detektorerna skulle ha upptäckt branden  

Byggnadstekniskt 
brandskydd 

 Den avskiljande funktionen skulle upprätthållits mellan 

brandceller 

 Fönster i yttervägg som tillhörde skilda brandceller och som var 

placerade ovanför varandra i höjdled, skulle utformas och placerats 

så att brandspridning mellan brandcellerna hade begränsats.  

 Byggnaden skulle ha delats in i brandceller i sådan omfattning att 

de medför tillräcklig tid för utrymning och konsekvenserna på 

grund av brand begränsas.  

 Gästrum eller sviter, utrymningsvägar och trapphus skulle ha varit 

egna brandceller.  

 Hisschaktet skulle också ha varit en egen brandcell eller tillhört 

samma brandcell som trapphuset.  

 Branden skulle inte kunnat sprida sig via genomföringar 

 Trapphusen skulle ha varit försedda med brandgasventilation eller 

motsvarande, vilket skulle ha utformats så att invändig 

räddningsinsats underlättats.  

Organisatoriskt 
brandskydd 

 Inga kända förbättringar behöver genomföras inom detta område 
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5.2 Newquay, England 

Hotellet hade tre brandcertifikat, från år 1976, år 1991 och år 1995 (Cox u.å.). År 1991 gjordes 

en mindre layoutförändring och år 1992 gjordes en större förändring som innebar att 

brandlarmet utvidgades samt nya branddörrar installerades, men utöver detta fanns inga 

kända förebyggande brandskyddsåtgärder på hotellet(Cornwalls räddningstjänst u.å.). Det är 

okänt om ett automatiskt släcksystem funnit, men i denna rapport förutsätts att det inte 

funnits något släcksystem.  

Penhallow hotellet hade en känd brist som bröt mot den dåvarande engelska lagstiftningen 

inom området byggnadstekniskt brandskydd, men däremot identifierades många brister som 

bryter mot dagens svenska lagstiftning gällande brandsäkerhet (se tabelle7). Hotellet skulle 

behövt göra förbättringar inom bland annat området larm, det byggnadstekniska 

brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet (se tabell 6) samt att hotellet skulle 

tillhört byggnadsklass Br1 om dagens svenska lagstiftning hade följts.  

Tabell 7: Kända brister på Penhallow hotellet i Newquay år 2007 indelade efter områden samt efter 

vilken lagstiftning som bryts.   

Område  

 Kända brister som bryter mot engelska lagstiftningen 
gällande år 2007 

o Kända brister som bryter mot dagens svenska 
lagstiftning 

 Kända brister som varken bryter mot dagens svenska 
lagstiftning eller den engelska lagstiftningen som var 
gällande år 2007 

Utrymningsvägar  o Mest troligt inte handikappanpassat 

Larm  Larmet var inte tillräckligt omfattande och hördes inte på hela 

hotellet (Cox u.å.) 

Byggnadstekniskt 
brandskydd  

o Branden startade i ett utrymme som inte var byggt av material för 

att stå emot brand(Cox u.å.) 

o  Träutrymningstrappan var inte tillräckligt skyddad mot brand (Cox 

u.å.) 

 Träutrymningstrappan var inte rätt utformad (Cox u.å.) 

o Ventilationssystemet och övriga ledningar var inte brandtätade, men 

det saknades krav på detta i de rekommendationer som fanns (Cox 

u.å.) 

o Ett hålrum mellan det platta original taket och taket som byggts över 

det. Hålrummet skulle ha medfört att brand kunnat spridas utan att 

bli upptäckt. (Cox u.å.) 
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Område  

 Kända brister som bryter mot engelska lagstiftningen 
gällande år 2007 

o Kända brister som bryter mot dagens svenska 
lagstiftning 

 Kända brister som varken bryter mot dagens svenska 

lagstiftning eller den engelska lagstiftningen som var 

gällande år 2007 

Släckinsats    Det fanns ingen stegbil tillgänglig utan lånades in från Devon som 

ligger 90 min bort (Leake & Constable 2007) 

o Parkerade personbilar och en låg mur gjorde det svårt för 

räddningstjänsten att resa stegar på framsidan (Cox u.å.) 

Organisatoriskt 
brandskydd 

o Resväskor blockerade utrymningsvägarna (BBC News 2011.a) 

o Dåligt utbildad personal gällande brandsäkerhet (Cox u.å.) 

 

 

Tabell 8: Åtgärder som skulle varit uppfyllda om hotellets hade varit byggt med dagens svenska 

lagstiftning. 

Område Kända brandskyddsåtgärder 

Utrymningsvägar   Det skulle ha funnits ett automatiska brandlarm som skulle haft 

tillräckligt bra täckningsgrad samt att larmet skulle ha varit kopplat 

till räddningstjänsten.    

Larm  Branden skulle upptäckts med rökdetektorer  

 Det skulle ha funnits ett utrymningslarm som aktiveras manuellt. 

 Det skulle ha funnits komplimenterade larmdon där personer med 

hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt med andra 

personer.  
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Område Kända brandskyddsåtgärder 

Byggnadstekniskt 
brandskydd 

  Det är okänt om hotellet hade automatiskt släcksystem, men om 

det var fallet att släcksystem saknades skulle det med dagens 

lagstiftning funnits utrymningsplatser.   

 Dörrar från hotellrum till korridorer och dörrarna mellan korridor 

och trapphus skulle även varit brandklassade, täta och 

självstängande.  

 Hotellet skulle varit indelat i brandceller i sådan omfattning att det 

medfört tillräcklig tid för utrymning och konsekvenserna på grund 

av brand begränsats.  

 Gästrum eller sviter, utrymningsvägar och trapphus skulle ha varit 

egna brandceller. 

 Hisschaktet skulle ha varit en egen brandcell eller tillhört samma 

brandcell som trapphuset. 

 Trapphus skulle ha försetts med brandgasventilation eller 

motsvarande,  

 Branden skulle inte ha spridits via genomföringar 

Organisatoriskt 
brandskydd 

 Ägarna av hotellet skulle haft ett bättre systematiskt brandskydd 

 Personalen och ledningen skulle ha utbildats gällande organisation, 

ansvar och rutiner, brandrisker, första hjälpen, förebyggande 

brandskydd, åtgärder vid brand och användning av brandredskap.  

 De skulle även ha genomfört utrymningsövningar.  
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5.3 Jämförelse mellan hotellen  

Tabell 9: Jämförelse av bristerna på hotellen i fallstudierna.  

Område 

Brister på stadshotellet i 

Eskilstuna år 2009 

Brister på hotellet i Newquay år 

2007 

Utrymningsvägar   Mest troligt inte 

handikappanpassat  

 Mest troligt inte 

handikappanpassat 

Larm  Osäkert om larmet hördes i hela 

byggnaden  

 Detektering av branden skedde 

först efter flera minuter 

 Larmet var inte tillräckligt 

omfattande och hördes inte på 

hela hotellet (Cox u.å.) 

Byggnadstekniskt 
brandskydd  

 Snabb brandspridning till 

huvudtrapphuset 

 Branden spred sig till källaren 

via ventilationen.  

 Dörrarna mellan trapphus och 

hotellkorridorer i den gamla 

delen uppfyllde inte sin täthet. 

Detta skulle åtgärdas genom att 

en list sattes dit för att hindra 

brandgasspridning  

 Branden startade i ett utrymme 

som inte var byggt av material för 

att stå emot brand(Cox u.å.) 

 Träutrymningstrappan var inte 

tillräckligt skyddad mot brand 

(Cox u.å.) 

 Träutrymningstrappan var inte 

rätt utformad (Cox u.å.) 

 Ventilationssystemet och övriga 

ledningar var inte brandtätade, 

men det saknades krav på detta i 

de rekommendationer som fanns 

(Cox u.å.) 

 Ett hålrum mellan det platta 

original taket och taket som 

byggts över det. Hålrummet skulle 

ha medfört att brand kunnat 

spridas utan att bli upptäckt. (Cox 

u.å.) 

Organisatoriskt 
brandskydd 

 Inga brister upptäckta inom 

detta område 

 Resväskor blockerade 

utrymningsvägarna (BBC News 

2011.a) 

 Dåligt utbildad personal gällande 

brandsäkerhet (Cox u.å.) 
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6 DISKUSSION  

Nedan diskuteras innehållet var för sig.   

6.1 Branden i Eskilstuna  

Hotellet i Eskilstuna följde lagstiftningen gällande brand som hade verkan år 2009. De var väl 

förberedda och engagerade i att ha ett bra brandskydd på hotellet och förlitade sig inte helt på 

att alla gäster skulle väckas av utrymningslarmet. Personalen på hotellet kontrollerade även 

att alla människor utrymt vilket är bra. Hotellet hade även bra kontakt med räddningstjänsten, 

och räddningstjänstens studiebesök på hotellet påverkade utfallet till det bättre. (Hultman & 

Gustavsson 2009) Att hotellet hade bra organisatoriskt brandskydd tror författaren till 

föreliggande examensarbete hade en stor inverkan till att branden endast ledde till materiella 

skador.  

Stadshotellet hade dock ett flertal brister främst inom områdena larm och byggnadstekniskt 

brandskydd (se tabell 5), även om de inte bröt mot dåvarande lagstiftning. Dessa brister skulle 

dock inte ha funnits om hotellet varit byggt med dagens svenska lagstiftning (se tabell 6). Då 

skulle branden förmodligen upptäckts tidigare och inte blivit lika omfattande eftersom 

detekteringen skulle ha fungerat bättre. Hultmans5 bedömning är att det sannolikt skulle 

kunnat ha gjort stor skillnad i skadefallet om branden upptäckts tidigare, exempelvis med just 

rökdetektorer kopplat till ett automatiskt brandlarm. En detektor i startutrymmet hade gett en 

tidigare upptäck, vilket i sin tur hade gett förutsättningar för att kunna släcka branden genom 

en tidig insats. En brand i restaurangen förväntades upptäckas av gäster och personal, vilket 

innebar att lokalen inte var dimensionerad att klara en anlagd brand. Med dagens svenska 

lagstiftning skulle även larmet med större garanti hörts i hela byggnaden samt varit anpassat 

för hörselskadade och döva, vilket skulle ha lett till en smidigare utrymning.  

Det byggnadstekniska brandskyddet med dagens svenska lagstiftning skulle ha inneburit fler 

brandceller som skulle varit täta både vid genomföringar och fönster, vilket skulle ha medfört 

att branden inte skulle blivit så omfattande. Det skulle i sin tur medföra mindre materiella 

skador och mindre risk för personskador. Restaurangen med tillhörande biutrymmen hade 

troligtvis varit en egen brandcell om byggnaden varit uppförd med dagens lagstiftning 

eftersom den omfattar cirka 1 000 m2 (4 700 m3). Kravet är att en brandcell max får omfatta 

1 250 m2 eller vara utrustad med brandtekniska installationer, men med tanke på 

restaurangens stora volym borde den varit en egen brandcell i alla fall. Det är även krav att 

olika verksamhetsklasser ska tillhöra olika brandceller, och restaurangen tillhör inte samma 

verksamhetsklass som hotellet i övrigt, vilket även bidrar till att den borde varit egen brandcell. 

Trapphuset och hissen, samt utrymningsvägarna hade också varit egna brandceller, vilket 

skulle ha medfört att branden inte spridit sig till trapphuset lika snabbt och utrymning skulle 

då kunna ha skett i båda ändarna av byggnaden. Branden skulle inte ha spridits till källaren 

                                                        

5 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   
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om ventilationssystemet skulle ha uppehållit den brandavskiljande funktionen mellan 

brandcellerna. 

Eftersom det är okänt om hotellet hade automatiskt släcksystem därför förutsätts att det 

sakandes. Avsaknad av släcksystem innebär att hotellet skulle behövt ha utrymningsplatser för 

att vara handikappanpassat, samt för att uppfylla dagens lagstiftning. Det är även oklart om 

bristen gällande dörrar mellan trapphus och hotellkorridorer i den gamla delen inte uppfyllde 

sin täthet, som skulle åtgärdas genom att en list sattes dit för att hindra brandgasspridning, 

blev åtgärdad. Det finns inte någon dokumenterad efterkontroll och inte heller någon 

anteckning som styrker att det blivit åtgärdat. Men även om bristen inte blivit åtgärdad skulle 

det sannolikt inte ha hindrat brandspridningen eftersom denna brandcellsgräns utgjorde 

ingen kritisk gräns under insatsen.  

Det var även problem att brandgasventilera den överbyggda innergården eftersom rökluckorna 

var ur funktion, om rökluckorna hade fungerat hade situationen kunna sett annorlunda ut.  

Dock var rökluckorna för små till ytan för att rökventileringen skulle kunnat bli optimal.  

(Hultman6) Även Hultman & Gustavsson (2009) menar att den överbyggda innergården var 

viktig ur brandbegränsade synpunkt. Det skulle dock underlättat släckinsatsen om dagens 

svenska lagstiftning gällt eftersom trapphusen skulle varit utrustade med brandgasventilering. 

Om inte en livräddningsinsats behövts genomförts skulle släckinsatsen kunnat påbörjas direkt, 

vilket hade lett till en minde brandspridning. I verkligheten är det sällan fallet att 

livräddningsinsats inte behöver inledas på ett hotell med sovande gäster, men det är att 

eftersträva att gäster och personal utrymt med säkerhet innan räddningstjänsten anländer. 

Om vattenförsörjningen hade fungerat direkt skulle släckningsarbetet sett annorlunda ut, men 

inte nödvändigtvis till bättre. När fönsterpartierna som vetter mot hamngatan gick sönder 

styrdes brandgaserna dit, och när stora mängder rök och energi går ut i ena änden av 

byggnaden skapas ett undertryck i andra änden av byggnaden för att skapa jämnvikt. Om 

vattenförsörjningen fungerat hade räddningstjänsten vattenbeskjutit branden från hamngatan 

vilket hade medfört risk att brandgaserna istället skulle ha spridit sig inåt i byggnaden och 

vidare mot resten av kvarteret. Branden hade heller inte blivit lika omfattande om den inte 

varit anlagd. Motorbensinen bidrog till ett anmärkningsvärt snabbt brandförlopp, vilket har 

haft en stor påverkan på både brandförlopp och skadeutfall. En brand som utvecklats 

långsammare hade kunnat upptäckas tidigare av till exempel personal, väktare eller 

förbipasserande. (Hultman7)  

  

                                                        

6 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   

7 David Hultman enhetschef räddningstjänsten, mail den 29 april 2014, Bilaga 1   
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6.2 Branden i Newquay 

Hotellet i Newquay hade tre brandcertifikat men dessa var över tio år gamla när branden 

inträffade. Om hotellet skulle ha följt de dåvarande engelska lagstiftningarna skulle 

utrymningstrappan i trä varit bättre utformad och larmet skulle ha varit uppgraderat. 

Brandtrappan på hotellet hade klarat en inspektion år 2006, men enligt Cox (u.å.) var trappan 

inte tillräckligt skyddad och bröt mot kraven som funnits i England i snart 40 år. En bättre 

utformning av utrymningstrappen skulle förmodligen underlättat utrymningen men det skulle 

inte gjort den tillräckligt bra. Ett uppdaterat larm skulle däremot gjort stor skillnad eftersom 

samtliga i byggnaden då skulle kunnat utrymma tidigare, och i bästa fall kunde alla hunnit ut 

i tid.  

Hotellet i Newquay hade brister i alla områden (se tabell 7) även om hotellet hade följt den 

engelska lagstiftningen gällande år 2007. Inga av dessa brister skulle ha funnits om hotellet 

byggts med dagens svenska lagstiftning. Hotellet skulle ha varit handikappanpassat ur 

brandsynpunkt eftersom det skulle funnits utrymningsplatser. Dessa platser skulle ha gett de 

många äldre boende, inklusive två av de som omkom, en säker plats att vänta på til 

räddningstjänsten anlände. Det hade självklart inte hjälpt att bara införa utrymningsplatser i 

detta fall eftersom hotellet kollapsade och hade många andra brister som också behövt 

åtgärdas. En av dessa åtgärder skulle ha varit att hotellet skulle varit utrustat med ett 

automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten samt utrymningslarm för människor 

med nersatt hörsel. Det akustiska larmet skulle även ha hörts i hela hotellet samt att det skulle 

funnits detektorer i alla gästrum.  Ett bra larm skulle varit en stor bidragande faktor till att alla 

gäster skulle kunna ha överlevt branden och hunnit utrymma i tid.  

Med dagens svenska lagstiftning hade även hotellet varit indelat i brandceller vilket skulle 

inneburit att branden inte skulle blivit så omfattande och att inte hotellet kollapsat. Alla 

gästrum, utrymningsvägarna och trapphuset skulle ha varit egna brandceller och dörrarna 

skulle ha varit brandklassade, täta och självstängande. Ventilationssystemet och elrören skulle 

ha varit brandtätade, samt varit utrustade med spjäll eller brandisolering som uppehåller den 

brandavskiljanden funktionen i brandcellsgränserna. Att trapphuset skulle ha varit egen 

brandcell, med brandgasventilering, skulle ha medfört att det funnits två utrymningsvägar. Det 

ihop med fria utrymningsvägar skulle ha underlättat för gästerna att utrymma och för 

räddningstjänsten att göra en livräddningsinsats. Om ägarna bedrivit ett bra systematiskt 

brandskydd och utbildat sin personal samt engagerat sig i sitt brandskydd skulle larmet ha 

varit uppdaterat och rutinerna varit bättre. Det skulle också inneburit att utrymningsvägarna 

skulle ha varit fria från resväskor och att brandskyddet i sin helhet skulle varit bättre.   

Det tog minst 90 minuter för en stegbil att anlända till hotellet, men då var hotellet övertänt 

och hade halvt rasat, vilket gjorde att räddningstjänsten inte hade någon användning av den. 

Cox (u.å.) menar att en riskbedömning borde ha genomförts i samband med att första stegbilen 

gick ur drift och att det borde ha funnits en stegbil i beredskap på plats, antingen lånad eller 

hyrd. Författaren av föreliggande examensarbete anser att eftersom brandförloppet gick så fort 

hade det inte gjort så stor skillnad om stegbilarna funnits på plats i tid i detta fall. Den 

omkomna mannen hoppade från fönstret innan brandkåren hunnit till platsen, och hotellet 
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var övertänt vid brandkårens ankomst vilket innebar att kvinnorna med all sannolikhet inte 

var vid liv. Brandkåren hade även haft fristående stegar som de kunde använda. Det är även 

Cornwalls räddningstjänst (u.å.) bedömning att försening av stegbilarna inte påverkade 

konsekvensbilden på grund av den snabba brandspridningen. Dock hade brandkåren svårt att 

resa stege på framsidan på grund av de parkerade bilarna och muren. Det är dock inte så lätt 

att bara flytta på bilarna eftersom i en hektisk semesterort är parkeringsplatser inte alltid lätta 

att tillgå, det finns många hotell i Newquay som förlitar sig på gatans parkering för sina gäster, 

och det skulle definitivt vara en intressekonflikt för ägarna av de hotellen. (Cornwalls 

räddningstjänst u.å.) Trots detta är det i Sverige idag lag på att räddningstjänsten ska ha plats 

att ställa en stegbil inom 50 meter från byggnaden (BFS 2011:26).  

6.3 Jämförelse mellan hotellen  

Stadshotellet i Eskilstuna hade bättre brandskydd än hotellet i Newquay bland annat eftersom 

konsekvensbilden av bränderna var värre i Newquay än i Eskilstuna. Om hotellet i Newquay 

hade följt lagstiftningarna i England år 2007 hade deras situation sett bättre ut, men 

fortfarande inte haft ett tillräckligt bra brandskydd.  

Ingen av hotellen hade ett handikappanpassat brandskydd (se tabell 9) och båda behövde 

förbättra sina larm. Detta trots att stadshotellet i Eskilstuna hade betydligt bättre larm, som 

även var kopplat till räddningstjänsten, än hotellet i Newquay. Gällande det byggnadstekniska 

brandskyddet hade hotellet i Eskilstuna bättre skydd än hotellet i Newquay, främst eftersom 

hotellet i Newquay nästan helt saknade byggnadstekniskt brandskydd. I båda fallen var det 

även vissa problem gällande släckinsatsen, men med tanke på brandförloppen hade det inte 

gjort någon större skillnad om släckinsatserna fortskridit problemfritt. Det som skiljer sig mest 

mellan hotellen är deras organisatoriska brandskydd. Stadshotellet i Eskilstuna hade jättebra 

rutiner gällande utrymning medan hotellet i Newquay inte hade nått organisatoriskt 

brandskydd, och detta påverkade till stor del konsekvensbilden gällande personskador.  

6.4 Tidigare undersökning  

Den enda tidigare undersökning som påträffades gällande brandsäkerhet på hotell gjordes år 

2007. Då drogs slutsatsen att svenska hotell, vandrarhem och pensionat inte hade tillräckligt 

brandskydd, men att många av de konstaterade bristerna kunde åtgärdas med relativt små 

medel. Exempelvis genom att driva ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete och vidta 

vissa byggnadstekniska åtgärder kommer verksamheterna att uppnå ett acceptabelt 

brandskydd. I undersökningen konstaterades även att flest brister gällde larm och att främst 

minde verksamheter behövde förbättra sitt organisatoriska brandskydd. (Smedberg 2008) 

Resultatet från fallstudierna i denna rapport gav liknade resultat som den tidigare 

undersökningen. Stadshotellet i Eskilstuna klassas som ett större hotell och behövde inte 

förbättra sitt organisatoriska brandskydd, medan hotellet i Newquay klassas som ett mindre 

hotell och de behövde förbättra sitt organisatoriska brandskydd. Det stämmer även i båda 

fallen att med ett systematiskt och med vissa mindre byggnadstekniska åtgärder kan hotellen 
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uppnå ett tillfredställande brandskydd. Det vill säga att ingen skadas eller dör i händelse av 

brand, samt att annans egendom skyddas. Författaren av föreliggande examensarbete anser 

dock att tillfredställande brandskydd även borde omfatta att byggnaden inte totalförstörs. I 

och med detta hade båda hotellen, men främst hotellet i Newquay, behövt uppgradera sitt 

tekniska brandskydd.  

6.5 Lagstiftningen i Sverige  

Lagstiftningen i Sverige har genom åren förbättrats eftersom lagarna anpassas och förbättras 

utifrån de utredningar som genomförs efter varje brand. Idag finns många allmänna råd och 

föreskrifter som ska göra det enklare att uppfylla lagkraven. Författaren av föreliggande 

examensarbete anser dock att det fortfarande finns utrymme för tolkningar av lagen eftersom 

lagarna är funktionskrav. För de personer som inte är helt insatta i alla lagar och råd är det inte 

alltid lätt att veta vad som konkret ska göras för att uppfylla alla lagar. Större hotell har i många 

fall råd att ta in extern hjälp som förtydligar lagarna och konkret berättar vad som ska göras, 

men mindre hotell har inte alltid den möjligheten. Författaren av föreliggande examensarbete 

anser dock att om hotellen hade mer motivation att satsa på brandskyddet skulle de vara villa 

att lägga mer pengar på det.  

6.6 Förebygga och begränsa hotellbränder  

För att ytterligare kunna förebygga och begränsa bränder anser författaren av föreliggande 

examensarbete att hotell ytterligare behöver informeras om konsekvenserna av en brand för 

att motiveras att engageras i sitt brandskydd. Att det finns möjlighet att certifiera sig, och på 

så vis få en ”stämpel” på sig hur brandskydd hotellet har, är förmodligen också en bra 

motivation.  Med mer motivation kanske hotell väljer att satts mer på sitt brandskydd. Ett bra 

första steg är att förbättra sitt organisatoriska brandskydd eftersom det är en av de billigare 

och lättare genomförbara åtgärden. Fallstudierna visar tydligt att ett välfungerande 

organisatoriskt brandskydd räddar liv.  

Dock räcker det inte bara med ett bra organisatorisk brandskydd utan det borde även finnas 

högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet. Är det till exempel orimligt att begära att 

hotellen ska handikappanpassa sina hotell och att de uppdaterar sina larm? Att 

handikappanpassa hotellen kan enklast göras genom att installera sprinklersystem, men är 

detta är begära orimligt mycket? Författaren av föreliggande examens arbete tycker inte det 

eftersom som hotellägare ansvarar du för dina gästers säkerhet och dessa två åtgärder är bland 

de billigare åtgärderna för att nå ett skäligt brandskydd. Fallstudien på hotellet i Newquay 

påvisar även att ett bra larm och handikappanpassning kan göra stor skillnad, i detta fall skulle 

förmodligen inga dödsfall inträffat om hotellet haft bättre brandsäkerhet.     

Det går även att diskutera hur vida det är rimligt att ställa högre krav på det byggnadstekniska 

brandskyddet i utrymningsvägar, speciellt trappor i utrymningsvägar. I fallstudien på hotellet 

i Eskilstuna blockerades en av utrymningstrapporna av branden, men eftersom de hade två av 

varandra oberoende utrymningsvägar innebar inte detta någon försämring av utrymningen. 
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På hotellet i Newquay där emot innebar de blockade utrymningsvägarna stora konsekvenser. 

Därför är frågan hur höga krav ska ställas på utrymningsvägarna? Är det till exempel rimligt 

att kräva att kräva att trapphus som används som utrymningsväg ska vara egen brandcell?  

Författaren av föreliggande examensarbete tycker dock att en rimlig åtgärd är att brandtäta 

ventilationssystemet eftersom utan brandtätning har branden via brandröken möjlighet att 

sprida sig långt på kort tid.  I båda fallstudierna sågs exempel på detta. På hotellet i Eskilstuna 

skulle branden förmodligen inte spridit sig till källaren med tätt ventilationssystem och på 

hotellet i Newquay skulle täta ventilationssystem gjort stor skillnad. De skulle både bidragit till 

minskad brandspridning och på så vis kanske räddat liv samt minskat skadebilden. Det är 

främst på grund av detta det borde ställas högre krav på täta ventilationssystem, det räddar liv 

och minskar skadebilden.  

I fallstudierna var bränderna anlagda och även med dagens lagstiftning dimensioneras inte 

alltid hotell för det oväntade. En övervägning av hur hög risken anses vara, det vill säga 

sannolikheten gånger konsekvensen. Men hur stor är sannolikheten att en anlagd brand sker, 

och blir inte konsekvenserna tillräckligt stora för att det ska räknas som en högre risk? Båda 

hotellen fick ju omfattande materiella skador, men vad var mest ekonomiskt fördelaktigt, att 

bygga upp hotellen igen eller infört bättre brandsäkerhet från början.      

En ytterligare åtgärd som kan införas är att det ges mer information på tillsynerna. Hotellen 

informeras om vad som skulle vara annorlunda om hotellet byggts med dagens lagstiftning och 

förklara varför det är viktigt med det byggnadstekniska brandskyddet.  Informationen bör inte 

vara tvingande på något sätt utan endast informerande så hotellen själva kan göra ett val. 

Författaren av föreliggande examensarbete anser att hotellen inte inser vad konsekvenserna 

skulle kunna bli och inte hur dåligt deras brandskydd egentligen är. På tillsynerna får de endast 

veta att de har ett acceptabelt brandskydd, vilket förmodligen låter bra i deras öron.  

6.7 Källkritik  

I litteraturstudien har endast källor utgivna av räddningsverket, före detta MSB, använts vilket 

gör att de anses vara trovärdiga källor. Lagstiftningarna anses också som säkra källor, men 

eftersom det finns utrymme för tolkning av lagarna finns en risk att misstolkningar görs.  Vilket 

innebär att sammanställningen av lagarna som gjort i denna rapport kan innehålla 

feltolkningar. I fallstudien om Eskilstunahotellet har en brandutredning använts, samt 

information från en av författarna till brandutredningen. De anses som säkra källor även om 

åsikter från fler personer skulle ha kunnat ha gett en mer kritisk bild. I fallstudien om hotellet 

i Newquay har främst nyhetsartiklar använts. Dessa anses inte som säkra källor men, 

mestadels har information tagits som förekommit i fler olika artiklar från olika tidningar. 

Informationen har kritiskt granskats och vinklad information har sållats bort. Ytterligare en 

källa som användes var räddningstjänsten som utredde branden och den källan anses som 

säker.  Cox (u.å.) har granskat branden och hade ingen officiell roll i utredningen av branden. 

Informationen Cox (u.å.) hade kom från intervjuer med folk som varit inblandade i branden 

och utredningen.   
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7 SLUTSATS 

Syftet med denna rapport är att utifrån svensk lagstiftning och genomförande av fallstudier 

identifiera detaljer som behöver införas i hotellens dagliga brandskyddsarbete för att 

förebygga och begränsa bränder och få ett skäligt brandskydd.  

Slutsatsen av denna rapport är att den svenska lagstiftningen fortfarande behöver förtydligas 

eftersom att det fortfarande finns utrymme för tolkningar av lagarna eftersom de är 

funktionskrav. Det är dock bra att den svenska lagstiftningen anpassas efter bränder som skett 

i Sverige, men det som skulle kunna göras bättre idag är att motivera hotellen att engagera sig 

i sitt brandskydd. En engagerad ledning på hotellen betyder bättre systematiskt brandskydd 

och mer pengar på brandskydd. Ett sett att motivera hotell ledningarna är att ytterligare 

informera om konsekvenserna av en brand samt uppmuntra hotell att certifiera sig. Ett annat 

sätt är att informera mer på tillsynerna, ett acceptabelt brandskydd betyder nödvändigtvis ett 

bra brandskydd.    

Dock räcker det inte bara med ett bra organisatorisk brandskydd utan det borde även finnas 

högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet. Det borde även införas högre krav på 

handikappanpassning, uppdatering av larm och brandtätning av ventilationssystemet, 

eftersom det räddar liv och minskar de materiella skadorna. Frågan är också hur vida det är 

rimligt att ställa högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet i utrymningsvägar och på 

dimensionering med hänsyn till anlagda bränder.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

För att ytterligare fördjupa denna rapport kan fler fallstudier på hotell i andra länder göras. 

Lagstiftningen i Sverige är redan justerad efter bränder som skett i Sverige, vilket innebär att 

för att ytterligare kunna förbättra lagstiftningen bör fler bränder utomlands granskas. Arbetet 

kan även breddas och inkludera bärförmåga, samlingslokaler, storkök och analytiska 

dimensionerings lösningar.  
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BILAGA 1 – INTERJUV MED DAVID HULTMAN  

 

Frågor till David Hultman Enhetchef på räddningstjänsten i Eskilstuna. Frågorna 

skickades via mail den 23 april 2014 och den 29 april 2014 svarade David 

Hultman följande:  

Här kommer svar på dina frågor. Många av frågorna är sådana att svaren tangerar 

spekulation och kommer från min subjektiva bedömning. Jag kommer därför 

behöva svara lite tråkigt på vissa av frågorna och vill du ha mer bakgrund eller 

resonemang kring detaljerna föreslår jag att vi hörs över telefon eller ses fysiskt för 

ett möte. Om vi har lite framförhållning kan du säkert få träffa rätt insatspersonal 

också. 

Fråga 1: Åtgärdade hotellet föreläggandet om att dörrarna mellan trapphus och 

hotellkoridorer i den gamla delen inte uppfyllde sin täthet? Om nej- hade det 

hindrat branden från att spridas? 

Det är faktiskt oklart om bristerna blev åtgärdade. Vi har ingen dokumenterad 

efterkontroll på föreläggandet och inte heller någon diarieförd handling som 

styrker att åtgärden blev utförd. Det naturliga hade varit att handläggaren följt upp 

och kontrollerat åtgärden vid nästkommande tillsyn. Om vi utgår ifrån att bristen 

inte åtgärdades så är min bedömning ändå att en kompletterande tätlist i 

avskiljning mellan trapphus och korridor i den äldre byggnaden sannolikt inte 

hade hindrat brandspridning. Detta utgjorde inte heller en direkt kritisk 

brandcellsgräns under insatsen. 

Fråga 2: Hade situationen sett annorlunda ut om rökluckorna i ”havet” hade 

fungerat? 

Situationen hade möjligen sett lite annorlunda ut. Det stora problemet med att 

evakuera brandgaser från konferenslokalen ”Havet” var  inte bara att rökluckorna 

var överbyggda utan även att de till ytan var alldeles för små för ändamålet.  

Fråga 3: Var inte utrymningslarmet kopplat till brandlarmet, eftersom det 

startades manuellt?  

Det stämmer. Utrymningslarmet kunde endast aktiveras manuellt och var inte 

kopplat till brandlarmet. 



 Fråga 4: Var restaurangdelen en egenbrandcell? Om ja- vilka krav uppfyllde den, 

EI60? 

Jag har för dåligt underlag för att svara säkert på frågan men enligt de ritningar jag 

har haft att tillgå ser inte restaurangen ut att ha utgjort en egen brandcell. 

Avgränsning mot trapphus har varit max motsvarande EI30. Sannolikt sämre 

(F15). 

Fråga 5: Hade det förändrat nått om vattenförsörjningen fungerat direkt? I 

sådana fall hur? 

Släckningsarbetet hade kunna förändras om inte resurser hade behövts till att 

trygga brandvattenförsörjningen, helt klart. Min bedömning är ändå att det inte 

var till betydande nackdel för skadeutfallet, kanske till och med till en fördel. Detta 

beror på att fönsterpartierna som vetter mot hamngatan gick sönder tidigt i 

brandförloppet och styrde mycket av brandgaserna mot den riktningen. När väl 

situationen uppstått med stora mängder termisk energi som försvinner genom ena 

änden av byggnaden finns förutsättningar för ett undertryck i motsatt riktning. 

Detta var precis det som inträffade. Min gissning är därför att om vi haft möjlighet 

att tidigt in i insatsen kunnat vattenbegjuta branden från hamngatan (å-sidan) så 

finns risk att brandgaserna istället tryckts inåt i byggnaden och mot resten av 

kvarteret. 

Fråga 6: Vart var hotellets egentliga uppsamlingsplats?  

Oklart. Jag känner inte till om det fanns någon och var den i så fall var. Det är upp 

till organisationen att utse rutiner i händelse av brand, däribland uppsamlingsplats 

så jag måste hänvisa till hotellverksamheten i frågan. 

Fråga 7: Varför fanns inga rökdetektorer i restaurangdelen? Var det inga krav på 

det? 

Rökdetektorerna i restaurangdelen var enligt uppgift bortrationaliserade av skälet 

att restaurangen är en sådan lokal där brand upptäcks av personal och gäster som 

vistas på platsen. Lokalen var alltså inte projekterad för att hantera risken för 

anlagd brand. Min bedömning är att det sannolikt hade kunnat göra en stor 

skillnad i skadeutfall om branden upptäckts tidigare, till exempel med just 

rökdetektorer till ett automatiskt brandlarm. Byggreglerna är inte retroaktivt 

tillämpbara och det fanns inga regler med krav på hur larmet skulle utformas vid 

tiden för uppförandet av byggnaden (1939) eller vid bygglovspliktig ombyggnad. 

Tillsyneförrättaren hade inte heller upptäckt eller anmärkt på att detektion av 

restaurangdelen var skäligt enligt Lagen om skydd mot olyckor. Om byggnaden 

hade uppförts idag hade brandskyddet sett helt annorlunda ut. 

 



 

Fråga 8: Trådglaspartiet mellan huvudtrapphuset och restaurangen kollapsade 

och även hisschaktet med glasväggar gav vika. Var det väntat, eller skulle de stått 

emot branden längre?   

Det är mycket svårt att uppskatta eftersom det är svårt att bedöma hur intensiv 

branden varit mot de glaspartierna och hur länge det brunnit just där. Oavsett om 

trådglaset var designat för att stå emot brand i 15 eller 30 minuter så är min 

uppfattning att det är rimligt att de till slut gett vika med tanke på brandbilden. 

Däremot så skulle det gå att önska en annan utformning på både hisschakt och 

avskiljande väggar. På samma sätt som med anordning för tidig upptäckt av brand 

så skulle brandcellsindelningen projekterats helt annorlunda om byggnaden hade 

uppförts idag. 

Fråga 9: Vad tror du kunnat ha gjorts för att branden inte skulle ha blivit så 

omfattande?  

Det finns många faktorer som hade kunnat vara annorlunda för att skadeutfallet 

skulle blivit mildare. Bland annat: 

 Ett detekterat startutrymme hade föranlett en tidigare upptäck vilket i sin tur hade 

gett förutsättningar för att kunna släcka branden genom en tidig insats. 

 Brandcellsindelning som motsvarar dagens föreskrifter (BBR 19/20) hade haft stor 

inverkan på brandspridning. 

 En brand som inte anlagts. Branden på stadshotellet var anlagd med motorbensin 

vilket också bidrog till ett anmärkningsvärt snabbt brandförlopp. Detta har haft en 

stor påverkan på både brandförlopp och skadeutfall. En brand som utvecklats 

långsammare hade kunnat upptäckas tidigare av till exempel personal, ronderande 

väktare eller förbipasserande.  

 

Fråga 10: Om livräddningsinsatsen inte behövt genomföras, och släckinsatsen 

påbörjats på en gång. Hade situationen sett annorlunda ut?  

Absolut. Generellt gäller givetvis att ju tidigare en brand kan bekämpas, desto 

mindre hinner branden spridas. I verkligheten är dock sällan fallet att det vi på 

Räddningstjänsten möts av kombinationen utvecklad brand och tillförlitligt utförd 

utrymning från ett boende. En utvecklad brand på ett hotell med sovande gäster 

kommer för det mesta att resultera i en livräddande taktisk inriktning. Det är upp 

till räddningsledaren att bedöma taktisk inriktning och i en situation där det finns 

många sovande gäster och med en oklar hörbarhet från utrymningslarmet faller 

prioriteringen naturligt på att rädda liv framför egendom. Det hade varit 

eftersträvansvärt, men också förvånande om alla gäster och personal med säkerhet 

hade utrymt och tillförlitligt prickats av vid vår framkomst 


