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Uppsala brandförsvar
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Enheten för samhällsskydd

• 17 medarbetare – Blandat ingenjörer och inspektörer 

• Majoriteten delad tjänst – Insatsledare eller VBI

• Cirka 380 tillsyner per år

• Cirka 300 byggremisser per år
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Uppsala kommun
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Uppsala utvecklas! Det ställer krav.

• Högsta byggtakten i Sverige

• Viktigt med vår synvinkel

• Stöd till våra medborgare

• Varierande uppdrag
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SBF

• Plan – och bygglovsenheten

• "Bygglovsavdelningen" - ca 75 medarbetare

• Byggnadsinspektion - 14 inspektörer

• Tillsyn - 5 tillsynshandläggare
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Hög byggtakt
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SBF Uppsala kommuns tillsynsenhet

• Vår tillsynsenhet

• Kommunens ansvar

• Grunduppdrag för verksamheten
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Samarbete SBF och Brandförsvaret

• Ett långvarigt samarbete!

• Formellt (remittering)

• Informellt

• Enad front viktigt!
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Exempel - Vårdboende



Sävja 111:1, utklipp från brandskyddsdokumentationen
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Sävja 111:1, brister
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Bild 1 Bild 2



Sävja 111:1, brister åtgärdade
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Bild 1 Bild 2 Bild 3
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Exempel - Trämodulhus



Branden
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• Brand kvällen 31 maj 2018. Rök från 
takfot vid framkomst.

• Branden var svår att lokalisera.

• Svårt att bedöma 
byggnadskonstruktion. 



Byggnaden
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Byggnaden
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SBF - startbesked för saneringen

• Saneringen => byggprocess (startbesked rivning krävs)

• Öppnade det tidigare bygglovsärendet

• Kontrollplan rivning

• Startbesked kunde utfärdas
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Tillsyn Brandförsvaret

• Samtal 2018-08-28 från fastighetsägaren gällande upptäckta 
brister.

• Tillsyn LSO 2018-08-29.

• En besiktningsman redovisade vid tillsynen bristerna.
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Tillsyn - Exempel på brister
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Tillsyn - Exempel på brister
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SBF efter nyttjandeförbudet

• Plan- och byggforordningen (PBF) 6 kap 5 § p. 6: "För åtgärder som 
inte kräver lov krävs det en anmälan vid en sådan ändring av en 
byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden"
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Byggprocess enligt PBL

• Platsbesök tillsammans med brandförsvaret

• Startbesked

• SAK3?

• Slutsamråd - utförandebrister och projekteringsbrister

• 2018-09-17 SBF utfärdar slutbesked och brandförsvaret häver 
nyttjandeförbudet
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Åtgärd av brister

• Utförandebrister

• Projekteringsbrister

• Punkter som verifierats
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Utförandebrister

• På 650 ställen i byggnaden 
har åtgärder vidtagits.
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Projekteringsbrist

• Uttag i hammarband
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Punkter som verifierats

• Vissa lösningar bedömdes vara brister vid tillsyn, men har efter att 
fastighetsägaren redovisat verifieringar bedömts uppfylla 
byggreglerna.
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Punkter som verifierats - Oklassade eldosor

• Oklassade eldosor och elskåp i avskiljande 
väggar.
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Punkter som verifierats - Oklassade eldosor
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Punkter som verifierats - Rör i schakt
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Punkter som verifierats - Rör i schakt
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Punkter som verifierats - Rännor i golv
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Fortsatta arbetet i kommunen

• 14 tillsynsärenden enligt PBL

• 1 tillsynsärende gällande 5 byggnader enligt LSO
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Redovisning av dokumentation
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Lärdomar



Lärdomar SBF

• Kontrollsystemet enligt PBL har svagheter

• Finns dock verktyg för att åtgärda brister

• Vårt samarbete med Brandförsvaret har stärkts!
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Lärdomar SBF
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Lärdomar SBF
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Lärdomar SBF
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Var är gipsskivan?



Lärdomar trämodulhus

• Projektering och utförande brandskydd = "kritisk punkt"

• Utökad kontroll

• Platsbesök

• Byggherrens kunskap och ambition viktig

• Liten brand riskerar att ge stora skador.

– Fel i elskåp  35 lägenheter rivs.

44



Lärdomar trämodulhus

• Återuppbyggnad - utökad kontroll i kontrollplanen
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Aktivitet eller handlingar som 

kontrolleras eller avlämnas före eller

vid avslutande arbeten

Utförs

av

Kontroll mot Kontroll-

metod
Resultat

/ 

Datum/ 

Signatur

Åtgärd

Ev.

dok.

Redo-

visnin

g till

BN

4.7 Kontroll av volymskarvar på vind. 

Branddrev och protect F enligt

handling ska finnas ovan

modulskarvar.

TE Branddetaljer

/ 

Brandskydds-

beskrivning

Egen-

kontroller

4.8 Brandtätning av genomföringar

i hammarband ska kontrolleras

TE Branddetaljer

/ 

Brandskydds-

beskrivning

Egen-

kontroller

4.9 Verifiera att alla brandcellsgränser

enligt brandcellsritning och 

dokumentation är utförda med rätt 

klassning och material

TE BBR 5:242

Brandcells-

ritning och 

dokumentatio

n

Intyg

4.10 Dagbok från brandkonsult

med dokumenterade

platsbesök

BR dokument

a tion



Lärdomar brandförsvaret

• Noggrannare granskning i byggprocessen

• Uppdatera taktik och metod vid insatser

• Tillsyn av flerbostadshus

• Fortsätta samarbeta med stadsbyggnadsförvaltningen
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