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Denna information beskriver endast  
övergripande de tekniska brandskydds-
installationer som kan behövas för att uppnå 
ett skäligt brandskydd för en anläggning.  

• Med vårdanläggning menas sjukhus, sjukhem, 
förskolor och liknande. 

• Vårdanläggningar (förutom förskolor) ska ha 
ett heltäckande brandlarm som ger signal till en 
ständigt bemannad plats.

• Om anläggningen är obemannad, till exempel 
nattetid, ska larmet vidarekopplas till den 
kommunala räddningstjänsten. Denna lösning 
innebär dock att det tar längre tid innan någon 
kommer och kan släcka branden än om man 
har personal på plats som gör det. En sådan lösning 
kan kosta liv och innebära en totalskada  
i den brandcell där branden utbrutit.

• Korridorer inom vårdavdelning ska vara avskilda 
från vårdrum, dagrum, rökrum och liknande i 
lägst brandteknisk klass E 30.

• Från varje vårdavdelning ska det finnas två, av 
varandra oberoende, utrymningsvägar.

• På psykiatriska avdelningar kan i vissa fall 
utrymningsvägar vara låsta. Där gäller speciella 
regler för personalens utbildning och tillgång 
till nycklar.

• Utrymningskorridorer får ej vara möblerade eller 
användas som vårdplats med extrasängar.

• Utgångar och hänvisning till utgångar ska markeras 
med belysta eller genomlysta nödströmsförsörjda, 
gröna utrymningsmarkeringar. Grundregeln är att 
oavsett var man står i vårdanläggningen så bör man 
se minst en utrymningsmarkering.

• Nödbelysning ska finnas i hela anläggningen och 
kunna fungera utan strömförsörjning i minst 60 
minuter. Nödbelysningen ska ge en belysning på 
minst 1 lux på plana gångytor och minst 5 lux i 
trappor. (Nödbelysningen gäller ej för förskolor.)

• Släckutrustning, handbrandsläckare eller inom-
husbrandposter ska finnas med högst 50 meters 
mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt 
utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.

• Utrymningsplaner ska vara uppsatta på strategiska 
platser och visa var utgångar och annan viktig 
information för anläggningen finns.

• Personalen ska ha den kunskap som behövs för 
att kunna klara av ett brandtillbud. Det innebär 
att de ska kunna läsa av brandlarmskåpet och 
förstå var brandlarmet kommer ifrån. De ska 
även kunna agera och vid behov släcka branden 
alternativt påbörja en utrymning.

• Kontroll av de brandtekniska installationerna 
ska ingå i anläggningens systematiska brand-
skyddsarbete.

• Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör 
dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

För en vårdanläggning gäller vissa 
speciella regler för brandskyddet. Du 
som driver en vårdanläggning bör 
känna till följande om brandskyddet:

Vårdanläggning


