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Brand - PM Åtkomlighet med Räddningstjänstens fordon, vid 

nybyggnation Studentbostäder, Olofshöjd. 

 
Uppdragsnr: 60205183 

 
Detta PM utgör ett fristående utlåtande angående räddningstjänstens åtkomlighet med räddningsfordon av 

planerad byggnation för studentboende inom fastigheten, Olofshöjd. 

 

Det krav som ställs på åtkomlighet framgår utav BBR (Boverkets Byggregler), avsnitt 5.72 Åtkomlighet för 

räddningsinsatser. 

Därutöver har Räddningstjänsten Storgöteborg tagit fram Råd och anvisningar med nr: 110. I detta ”PM” 

finns beskrivet vilka bredder, kurvradier och lutningar mm en räddningsväg skall ha, se tabell nedan. 

De förutsättningar som undertecknad har utgått ifrån är att de två planerade nybyggnaderna kommer att ha 

två av varandra oberoende utrymningsvägar (två avskilda trapphus i vardera byggnaderna). 

 

Dessutom finns det krav på brandvattenförsörjning enligt allmänna anvisningar i VAV P83 vilket skulle 

kunna motivera att man anlägger en ny brandpost inom aktuell del av området, om sådan inte redan finns, så 

att maximalt avstånd mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och brandpost blir ca 75 meter. 

 

Det skall också sägas att detta PM i övrigt inte behandlar brandskyddet i aktuella byggnader, vilket skall 

beaktas utifrån BBR22 i kommande bygglovsansökan. 

 

Kravnivå enligt BBR 

I BBR avsnitt 5.72 ställs krav på åtkomlighet för bl.a. räddningstjänstens fordon för livräddning och 

släckinsats, men i vårt fall ser jag det som att åtkomlighet för släckinsats och invändig livräddning skall 

kunna ske. Men man bör ändå ta höjd för att man kan komma fram med höjdfordon. 

Men eftersom byggnaderna kommer att planeras med två av varandra oberoende utrymningsvägar 

(trapphus), är det framförallt aktuellt att komma fram med släckbil till fastigheterna, vilket räddningsvägar 

skall dimensioneras utifrån i kommande projektering. 

 

 

 

I VAV P83 finns krav på hur brandvattenförsörjning skall vara anordnat utifrån typ av bebyggelse. 
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Situationsplan med angrepps vägar för räddningstjänsten 

 

 

Förutsättningar 

Vid nybyggnation utav två nya bostadshus för studentboende skall räddningstjänsten ha möjlighet till 

åtkomlighet med deras fordon och då ser undertecknad att det i första hand handlar om släckbil för invändig 

släckinsats. Skulle det mot förmodan bli tal om utvändig släckning så får detta lösas med de resurser som 

räddningstjänsten förfogar över utan att göra avkall på personsäkerheten. Byggnaderna kommer att placeras 

på ett sådant sätt att det inte blir möjligt att komma till med höjdfordon mer än i begränsad omfattning. 

 

Man skall uppfylla tillfredsställande skydd på brandspridning enligt BBR, avsnitt 5.6 (Skydd mot 

brandspridning mellan byggnader), vid uppförande av nya byggnaden förutsätts dessa ligga mer än 8 meter 

från varandra och befintliga byggnader. 

 

Huruvida det finns befintliga brandposter inom aktuell del utav området eller inte är inte känt av 

undertecknad i detta skede. Det skall undersökas utav beställaren om det finns brandpost som motsvarar 

kraven enligt VAV P83 eller att ny brandpost (-er) måste anläggas. 
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Slutsats 

Med beaktning av ovanstående så skall åtkomlighet med räddningstjänstens fordon anordnas där anvisningar 

i räddningstjänstens Storgöteborgs Råd och anvisningar med nr: 110 skall tillämpas i valda delar, se inklipp 

nedan; 

 

Vid uppmätning utav befintliga infartsvägar med bredder mm. som SGS själva har gjort så når man inte 

riktigt ända fram vad gäller rekommenderade breddmått mm, utan det saknas några centimetrar (2-3 cm) på 

vissa ställen. Detta har förankrats med räddningstjänsten (Andreas Johansson) att detta kan vara ok gällande 

själva körbanebredden som egentligen skall vara minst 3.0 meter. Man måste dock ha 3,5 meter för 

utstickande delar som backspeglar mm. Detta gör att man bör se till att ta bort viss vegetation samt flytta på 

vissa belysningsstolpar mm som kan inkräkta på dessa måtten, se skiss på uppmätta mått; 

 

Skiss på uppmätta mått. 

 

 
 
 



 

BRAND PM, ÅTKOMLIGHETN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

UPPDRAGSNR: 60205183 

 

 Sid 4(7) 

 
 
 

https://bdabbr-my.sharepoint.com/personal/thomas_natanaelsson_bdabbr_se/documents/thomas.natanaelsson/brand - pm, åtkomlighet med räddningstjänstens 
fordon, 160516.doc 

 

Foto från den ena tillträdesvägen 

 

Här finns goda möjligheter att bredda körvägen mot gräsytan så att denna blir ca 3,5 meter bred, samt att 

man ser till att röja undan buskage på högersidan så att backspeglar mm som sticker ut från 

räddningstjänstens släckbilar inte riskerar att bli förstörda. 

 

Intentionen skall vara att man i möjligaste mån skall uppfylla de riktlinjer som finns angivna i nedanstående 

råd & anvisningar med nr. 110 från räddningstjänsten. 
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Utdrag ur räddningstjänstens Råd och anvisningar med nr: 110. 
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Med hänvisning till dessa Råd och anvisningar skall åtkomlighet beredas från de båda infarter till området 

som har markerats på ovanstående situationsplan, men där man har stödmur på båda sidorna och inte klarar 

dessa bredder så är det ok. utifrån att absolut minimimått är 2.97meter mellan murar i sektion C & E enligt 

skiss på uppmätta mått ovan. 
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