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ATT TÄNKA PÅ 

• Brandskyddsdokumentationen är grunden för fastighetsägarens  
och verksamhetens tillsyn och underhåll. 

• Brandskyddsdokumentation används även för planering av  
inbrottslarm, passersystem, beslagning och ventilation. 

Mer information finns  
på karlstad.se 

SKYDD MOT BRAND 

PERSONANTAL I SAMLINGSLOKALER 

• En beräkning ska genomföras av en brandskyddskonsult. 

• Skyltar ska sättas upp om det maximala antalet personer som får vistas där. I lokaler som lånas 
ut för tillfällig övernattning till exempel idrottshallar så ska det finnas även beräkningar för det. 
I lokaler för till exempel konserter så ska det finnas beräkningar för hur man kan möblera med 
scen och med stående eller sittande publik. 

ALLMÄNNA KRAV FÖR BRANDLARM 

• Brandlarm ska vara adresserbara.  

• När brandlarmet är återställt, ska ventilationsstyrning återgå automatiskt. 

• Brandskyddsbeskrivning och utförandespecifikation ska göras tillsammans med kravställare och 
byggherre. Ska vara utfört innan förfrågan skickas ut. 

• Fasader med träpanel ska ha takfotskabel. Omfattningen ska diskuteras mellan fastighetsägare 
och projektledare. 

• Brandlarm ska projekteras av behörig ingenjör enligt Svenska Brandskyddsföreningen (SBF) 
standard, SBF 1007 eller anläggarfirma enligt SBF 1008. 

• Utförandespecifikation ska upprättas för brandlarm och utrymningslarm enligt SBF 110.  

• Innan byggnaden eller anläggningen tas i drift ska man kontrollera att den projekterade 
lösningen fungerar som helhet. 

• När färdigställandekontroll av brandlarmanläggningen är klar ska den leveransbesiktigas.  
En leveransbesiktning är en opartisk tredjepartskontroll som ska omfattas av minst 
anvisningarna i SBF 141.   

http://www.karlstad.se/
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Larmöverföring 

• Larmsändare för vidaresändning av larm ska överenskommas med beställare. Den ska vara 
godkänd av SOS Alarm AB. Typ avgörs av respektive anläggnings behov av karaktärer och 
antal utgående larm. Larmsändare ska ha två av varandra oberoende vägar från objekt till 
larmmottagare för överföring av larm. Det ska gå via det kommunala IT-nätet och 
telefonförbindelse genom mobila nätet. Larmöverföring ska ske dygnet runt. 

• Larmsändaren ska vara gemensam med andra larmanläggningar och ska även vidaresända  
andra typer av larm. Det ska gå att skicka de olika larmen till olika mottagare. 

• Krav enligt Svensk Standard SS-EN 54–21. 

• Larmmottagare ska vara SOS Alarm AB eller annan upphandlad larmcentral som får kalla  
ut Räddningstjänst. 

Detektorer 

• Detektorer och knappar i idrottshallar ska vara skyddade med bollskydd. 

Detektorer ska finnas:  

• Där personer sover, även för tillfällig övernattning. 

• Där personer med mindre god lokalkännedom uppehåller sig. 

• Elrum/elcentral. 

• Med särskilda brandrisker till exempel tvättstuga, rum för laddning av apparater med batteri  
och el, skärmtak och soprum. 

• I alla utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor. 

• I lokaler som kan tänkas hyras ut, idrottshall, matsal, kök, slöjdsalar, hemkunskapssalar, aula. 

• Rökdetektor i ventilationssystemet ingår inte i brandlarmet.  

Funktionskrav på detektorer: 

• Utförande med aspirerande (självrengörande) system ska installeras för att uppnå högre 
driftsäkerhet.  
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Brandlarmsignal 

• Brandlarmanordningarna ska avge signaler som uppfattas i alla lokaler där personer kan befinna 
sig. Andra förekommande signaler ska ha sådan ljud- och ljusbild att de inte kan förväxlas med 
larmdon (blixtljus, sirén eller larmklocka) för brandlarm. 

• Larmsignalen ska kunna utlösas manuellt, utförandespecifikation SBF 110. 

• Optiska larmdon ska sättas upp i musiksal, trä och metallslöjd, matsal, aula, idrottshall, RWC. 

• Larmdon ska placeras där personer sover och i utrymningsvägar. 

Styrningar 
Styrningar enligt SBF 110: 

• Anläggningen ska gå i brandsäkert läge (aktiverat läge) vid en kortslutning eller ett avbrott som 
orsakas av brandpåverkan. Om anläggning inte går i aktiverat läge ska förläggning ske 
(brandsäkert förlagd). 

• Med kabel som upprätthåller funktionssäkerheten i minst 30 minuter vid brandpåverkan, eller i 
ringmatad ledning där en kabelskada ger felsignal men styrfunktion i övrigt fungerar normalt.  

• För att funktionen ska vara säkerställd i minst 30 minuter vid brandpåverkan krävs en 
brandresistent ledning eller att ledningen är skyddad bakom gips, betong eller liknande 
(brandsäkert förlagd). 

Förutom rena brandlarmfunktioner ska anläggningen kunna styra:  

• Utrymningslarm 

• Branddörrstyrning 

• Brandfunktioner i ventilationssystem 

• Hissar 

• Rökluckor 

• Nödljusupptändning 

• Allmänbelysning som tänds automatiskt 

• Ljud för musikanläggning stängs av 

• Rökmaskin (disco) stängs av 

• Daglarm på dörrar i utrymningsväg stängs av 

• Funktion för nödstopp samt avstängning av elkraft 

• Ett krav är att dörrar i brandcellsgräns, branddörrar, ska fungera även vid en frånställning av den 
sektion/larmadress som styr dörrstängningsfunktionen 

• De brandstyrningar som installeras ska fungera under hela byggnadens livstid  
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Verksamhetstexter 

• Underlag för verksamhetstexter ska skickas till beställare. Exempel på verksamhetstexter är 
avdelningsnamn i förskolor och vårdboenden, våningsplan på kontor, expedition, korridor söder 
i skolor etcetera. 

BRANDLARM  

Karlstads kommun har en egen ambition vad gäller automatiskt brandlarm och utrymningslarm,  
det ska finnas på de flesta objekt med undantag av: 

• Förskolor med max två avdelningar i ett plan.  

• Övriga lokaler: beror på verksamhet och hur lokalerna ser ut och om personalen har en god 
lokalkännedom. Beslut tas av beställare i samråd med brandkonsult.  

UTRYMNINGSLARM 

• Utrymningslarmet ska utföras enligt senaste utgåvan av SBF:s rekommendationer 
utrymningslarm. 

• Aktivering av utrymningslarm ska ske via det automatiska brandlarmet och kombinerat  
med manuell aktivering. 

SLÄCKANLÄGGNING  

• Släckanläggning ska utformas enligt SBF 110. 

Kökssläcksystem 

• Automatiskt släcksystem avsett för fettbrand, ska utredas i samråd med beställare om det ska  
installeras ovan stekbord i storkök.  

Sprinkler 

• Behov av sprinkleranläggning ska utredas i samråd med beställare i samband med 
brandskyddsbeskrivningen eller risk- och sårbarhetsanalysen. 

Mobilsprinkler 

• Behov av mobil sprinkleranläggning ska utredas i samråd med beställare i samband med 
brandskyddsbeskrivningen eller risk- och sårbarhetsanalysen. 

TAKFOTSLARM 

• Omfattning av takfotslarm ska ske i samråd med beställare. Larmet ska anslutas till brandlarmet.  
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INBROTTSLARMSYSTEM  

ALLMÄNNA KRAV FÖR INBROTTSLARM 

• På de objekt som Karlstads kommun väljer att sätta in inbrottslarm ska omfattningen beslutas  
i samråd med beställare. 

• Inbrottslarmanläggning ska installeras enligt SSF 130 och med materiel enligt SSF 1014. 

• Inbrottslarm och passersystem ska integreras i minst sådan utsträckning att passersystemet styr 
till- och frånkoppling av inbrottslarmet. 

• Anläggarfirma ska vara certifierad för minst larmklass 2 eller 3 beroende på anläggningens 
säkerhetsnivå enligt SSF 1015. 

• Inbrottslarmssystemet ska vara öppet och programmeringsverktyg samt anslutningskabel ska 
ges till Karlstads kommun efter installation.  

• Förvarningssignal kan ges i både ljus och ljud och ska ges i berört område vid tillkoppling  
av inbrottslarm. 

• Inbrottslarmet ska kunna styra avstängning av inkommande vatten samt belysning. 

• Entré där manöverpanel installeras ska övervakas med magnetkontakt. 

• I idrottshallar ska detektorer förses med bollskydd. 

• Sektionering ska ske efter typ av lokal och verksamhetens behov, så att olika byggnader eller 
delar av byggnader inom objektet kan vara tillkopplade oberoende av varandra såväl under 
ordinarie verksamhetstid som under kvällstid.  

• Larmöverföring enligt SSF 114. Finns det en befintlig larmsändare ska den användas. 

• Kombidetektorer ska användas av typ IR/MW. 

• Antimask (övertäckningsskydd) på detektorer ska diskuteras med beställare.  
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KOMBILARM 

Inbrottslarm kombinerat med andra typer av larm, exempel brandindikering och driftlarm ska  
se som skadebegränsande åtgärd för egendomsskydd och personskydd. 

Kombilarm (med inbrottslarm och brandindikering) installeras på: 

• Förskolor med max två avdelningar i ett plan.  

• Övriga lokaler: beror på verksamhet och hur lokalerna ser ut och om personalen har en god 
lokalkännedom. Beslut tas av beställare i samråd med brandkonsult.  

• Larmet följer rekommendationer från SBF i tillämpliga delar, men behöver dock inte besiktas 
enligt dessa.  

• Larmöverföring enligt SSF 114, Regler för övervakad larmöverföring. Finns det en befintlig 
larmsändare ska den användas. 

PASSERSYSTEM 

• Passersystem ska installeras i skalskyddet, undantag kan göras på dörrar som används för  
enbart utrymning. Övrig omfattning ska diskuteras med verksamhet och beställare. 

• Elektroniskt manövrerade, lås, låshus och slutbleck används där dörren styrs av ett passersystem 
enligt SSF 3522.  

• Systemet ska vara flexibelt, möjligt att utöka, förändra och uppdatera i takt med ändrade 
kravbilder och behov. 

• Driftrum, elrum, teknikrum ska ha tag. 

ALLMÄNNA KRAV FÖR PASSERSYSTEM 

• Systemet ska ha ett öppet gränssnitt för möjlighet till integration med andra delsystem eller 
överordnat system. 

• Passersystem ska kunna administreras via nätverk där databasen finns i teknik- och 
fastighetsförvaltningens befintliga servrar. 

• Systemet kan ha onlineläsare (läsare med direkt kommunikation till systemet) eller en 
kombination av online och offlineläsare (läsare där information bärs med tagg). Onlineläsare 
ska installeras i ytterskal. Läsare (tagläsare, kodläsare, kortläsare) ska spänningsmatas. 

• Kodavläsare ska vara beröringsfria. Passermedia ska vara av typen mifare, smartcard. 

• Systemet ska vara integrerat med inbrottslarmanläggning, om sådan finns, för att styra till 
exempel till- och frånkoppling av larmet.  
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• Funktionsmässigt ska det utföras så att det inte går att öppna en dörr där inbrottslarmet är 
påkopplat, eller ofrivilligt passera in till ett larmat område i syfte att förebygga onödiga larm. 

• Systemets indelning i behörighetszoner, tidzoner, behörighetskategorier och definiering av 
användare ska ske i samråd med beställare. 

• System inom en och samma fastighet eller verksamhet ska företrädesvis byggas upp som ett 
system för administration från en och samma plattform med samma mjukvara. 

• Där systemet täcker flera fristående avdelningar eller verksamheter ska administrationen byggas 
upp verksamhetsvis med ansvarig administratör med åtkomst till sina respektive dörrmiljöer och 
användare (vars uppgift är att programmera avdelningsanvändare med behörighet i databas). 

• Dörrmiljöer med skyddsvärde ska installeras med delat montage (separat kortläsare på vägg). 
Exempel på sådana dörrmiljöer skulle kunna vara dörr i skal, dörr in till larmområde, 
läkemedelsrum, värdeförvaringsrum, rum med stöldbegärlig egendom med mera. 

MEKANISKT SKYDD 

DÖRRLÅS (FÖRSÄKRINGSKRAV) 

• Låsklass 3 och uppåt kan ingå i vad som betecknas som godkänd låsenhet. En godkänd låsenhet 
består av låshus, slutbleck, låscylinder samt i förekommande fall även förstärkningsbehör.  

• Nattlås i form av motorlås kopplas genom inbrottslarm, godkänd larmmanöver låser upp 
samtliga motorlås. Om något motorlås skulle låsa upp efter godkänd larmmanöver ska larm 
skickas till larmcentral. Motorlåset ska vara kopplad till väsentlig funktion till exempel 
belysningsstyrning. 

• Enbart elektrisk öppning vid brandlarm rekommenderas inte eftersom utrymningssäkerheten är 
beroende av att det elektriska fungerar. Dessutom kan situationer uppstå då en snabb utrymning 
krävs utan att brandlarmet aktiverats.  

• Elektriska lås styrda via brandlarm ska kompletteras med mekaniska utrymningsbeslag.  
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NÖDÖPPNINGSKNAPP 

• Nödöppningsknapp ska sättas in i överenskommelse mellan verksamhet och beställare. 

• Den ska vara väl synlig och placerad i nära anslutning till dörren. Vid intryckt knapp ska 
strömmen brytas till låset, det innebär att utrymningsvägen låses upp även vid strömavbrott.  
För att säkerställa att dörren hålls låst vid ofrivilligt strömbortfall ska batteribackup anslutas  
till låsfunktionen. 

• För verksamhet där panikutrymningsbeslag rekommenderas ska nödöppningsknapp inte 
installeras. 

• SS-EN 1125 panikutrymningsbeslag, är lämpliga i lokaler och byggnader där ett större antal 
personer utan god lokalkännedom kan vistas samtidigt, till exempel stora samlingslokaler. 
Beslut tas av beställare i samråd med brandskyddskonsult.  

• SS-EN 179 nödutrymningsbeslag, är lämpliga i lokaler och byggnader där ett mindre antal 
personer kan vistas och där inte alla kan förväntas ha god lokalkännedom. Beslut tas av 
beställare i samråd med brandskyddskonsult. 

GODKÄND AVVIKELSE FRÅN BBR 

• Vid utrymningsdörrar på vård- och omsorgsboenden måste det sitta nödöppningsknappar och 
det ska gå larm från utrymningsdörr till trygghetslarmet så personalen ser direkt om en sådan 
dörr öppnas. 

NYCKLAR OCH LÅSSCHEMA 

Karlstads kommun, fastighetsförvaltning har ett internt dokument för hur ett låsschema ska byggas.  

KAMERABEVAKNING 

• En risk- och sårbarhetsanalys ska göras gemensamt av verksamhet och förvaltare/ägare för  
att se om och var eventuella kameror behöver sättas upp.  

• Förberedelse för eventuell kamerabevakning ska utredas i samråd mellan verksamhet och 
beställare. 

• Behövs kameror installeras som ska kunna identifiera personer så ska tillstånd  
sökas hos Integritetskyddsmyndigheten.  

• Behövs kameror för brottsbekämpning ska kontakt tas med polisen.  
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PERSONLARM 

ÖVERFALLSLARM 

• Överfallslarm ska installeras där det enligt en riskbedömning är lämpligt.  
Verksamhet, projektledare och larmgruppen har diskussion om lämplig lösning. 

TRYGGHETSLARM 

• Trygghetslarm är en samlingsbenämning för larmsystem avsedda att användas av äldre, 
funktionshindrade eller andra personer där speciella behov finns och snabba insatser kan 
behövas. Trygghetslarm är alltid kopplad till en larmcentral som för åtgärden vidare till 
hemtjänst eller vårdpersonal. 

KONTROLL OCH INJUSTERING 

PROVNING 

• Samtliga system ska provas och dokumenteras i provningsprotokoll. 



 

 

 

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 
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