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Räddningsmanskapets 
säkerhet under insats 

– kriterier för analytisk 
dimensionering 

 
Införandet av funktionsbaserade byggregler i Sverige 1994, Bo-
verkets Byggregler (BBR), innebar större friheter och möjligheter 
vad det gäller utformning av byggnader. Detaljregleringen 
upphörde och ett antal funktionskrav på byggnaden infördes 
istället. Däribland att räddningsmanskapets säkerhet vid brand 
skall beaktas. Något som inte står i BBR är hur detta ska ske vid 
analytisk dimensionering av byggnader.  
 
Liknande problemställningar har tidigare existerat även för utrymning 
av privatpersoner. Kriterier för vad som kännetecknar en tillfreds-
ställande utrymning har därför tagits fram och används nu som praxis 
i byggnadsbranschen. Kriterier för vad som kännetecknar en säker 
miljö för insatspersonal saknas dock helt. 
 
Vinsterna nationellt erkända kriterier skulle medföra är tydliga. Rädd-
ningstjänsten skulle få en tydligare bild av vilka krav som kan ställas 
på insatsmiljön i en byggnad. Projektörer och brandskyddskonsulter å 
andra sidan, behöver inte längre vara beroende av huruvida 
byggnadsnämnden kommer att godkänna utformningen av byggnaden 
eller ej, utan kan konkret visa på att byggnaden uppfyller det aktuella 
funktionskravet 
 
I projektarbetet har därför ett antal faktorer identifierats som kan på-
verka insatsmiljön i en byggnad så att den inte anses tillfredsställande 
för räddningsmanskapet.  Bland annat har temperatur, strålning samt 
krav på bärverket under insats behandlats. För var och en av dessa 
faktorer har sedan gränsvärden för vad räddningsmanskapet kan 
tolerera tagits fram.  
 
Även ett tidsperspektiv presenteras i rapporten. Syftet med detta är att 
definiera den tidsperiod, under vilken, räddningstjänsten kan förväntas 
göra en insats i byggnaden. Det är under denna tidsperiod som en 
säker insatsmiljö i byggnaden skall kunna anses tillfredsställande. 
 
 

Varmt välkomna att deltaga vid presentationen! 
 

Mikael Gradén 
Joakim Liljedahl 
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