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EKS – vad är det?

Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd (2011:10) om 

tillämpning av Europeiska 

KonstruktionsStandarder

(eurokoder)

Anger Sveriges nationella val till 

eurokoderna



Krav på bärförmåga vid brand



Ändringar i EKS 11 om brandskydd

• Ny modell för last från fordon på 

gårdsbjälklag och i byggnader (t.ex. 

räddningstjänsten fordon)

• Ändrade tabeller för indelning i 

brandsäkerhetsklasser

• Nya regler om Br0-byggnader

• Ändrade regler om explosionslaster i 

trapphus som utgör enda utrymningsväg 



Dimensioneringsgång

Brandskyddsåtgärd
Inklädnad Måla Oskyddad m.m.

Dimensioneringsmetod
Klassificering Naturligt brandförlopp

Brandsäkerhetsklass
BSK 1-5

Byggnadsklass enligt BBR
Br 0, 1, 2 eller 3



Brandsäkerhetsklasser

2§ Alla byggnadsdelar hänförs till 

brandsäkerhetsklasser (1-5). 

I bedömningen ska hänsyn tas till

a) risken för att personer, såsom utrymmande eller 

räddningspersonal, vistas i skadeområdet,

b) sekundära effekter som kan uppstå, såsom 

fortskridande ras till angränsande delar av det 

bärande systemet och

c) påverkan på funktioner i byggnaden som har 

väsentlig betydelse för utrymnings- och 

insatsmöjligheter.



Exempel – Br2-hallbyggnad

BSK Exempel på bärverksdelar

1 Bärverk som vid en kollaps inte leder till en total 
kollapsad area* större än 150m2.

Takstolar, takbalkar eller motsvarande 
horisontalbärverk i takkonstruktionen med en 
spännvidd ≤ 15 m

3 Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och 
som inte hänförs till någon annan 
brandsäkerhetsklass.

Stomstabiliserande bärverksdelar som tillhör 
byggnadens huvudsystem och som är nödvändiga 
för byggnadens horisontalstabilitet i brandlastfallet.



Dimensioneringsmetod klassificering

* Vid installation av automatisk vattensprinkleranläggning utförd enligt avsnitt 
5:252 och 5:2521 i Boverkets byggregler (2011:6)



Dimensionering naturligt brandförlopp



Br0-byggnader



Dimensioneringssteg Br0-byggnader

Bestäm brandsäkerhetsklass

Bedöm om utökat skyddsbehovet

Inget utökat behov

Klassificering (C-7)

Naturligt 
brandförlopp (C-8)

Utökat skyddsbehov

Klassificering (C-7a)

Naturligt 
brandförlopp (C-8a)



Bedömning av utökad skyddsbehov

Vid den särskilda bedömningen bör hänsyn tas till

 om utvändig släckinsats inte kan genomföras,

 om invändig räddningsinsats kan vara 

komplicerad,

 om den befarande konsekvensen vid kollaps är 

mycket stor och

 om utrymningsförloppet kan vara förenat med 

stora svårigheter.



Byggprocessen



Lov- och byggprocessen

Bygglov

• Prövning mot 
detaljplan

• Lämplig för sitt 
ändamål

• Tillgänglighet 
och 
användbarhet

Startbesked

• Krav i BBR och 
EKS kan antas 
bli uppfyllda

• Krävs för att få 
påbörja 
arbetet.

Slutbesked

• Krävs för att få 
ta byggnaden i 
drift



Hantera tveksamheter inför 

startbesked

• Byggnadsnämnden gör en bedömning av om kraven 
kan antas bli uppfyllda

• Detaljerad kontroll ska rymmas inom byggherrens 
dokumenterade egenkontroll

Om kraven inte kan antas bli uppfyllda

1. Uppmärksamma byggherren (via byggnadsnämnden)

2. Föreslå för byggnadsnämnden att besluta om SAK 3 i 
kontrollplanen

3. Rekommendera byggnadsnämnden att neka 
startbesked



SAK 3

• Funktionen i PBL finns endast i kontrollplan

• Byggnadsnämnden ska godta 

utlåtande från SAK 3

• Skrivs in i kontrollplan vid tekniskt 

samråd

• Annan typ av kontroll som inte finns med i 

kontrollplanen

• Utlåtande från SAK 3 behöver inte 

godtas av byggnadsnämnden



Byggfasen

Arbetsplatsbesök

• Kontrollera att kontrollplanen och bygglovet följs,

• att den kontrollansvarige är närvarande i 

föreskriven utsträckning, och

• att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Åtgärder vid brister

• Kontrollplanen kan revideras

• Beslut om kompletterande villkor kan tas



Inför slutbesked

• Kontrollpunkter ska vara verifierade

• Om kontrollansvarig inte fullföljer sina åtaganden

• Kontrollansvarig kan bytas ut

• Byggnadsnämnden skyldig att meddela 

certifieringsorganet

• Avsiktligt felaktiga intyg

• Kan polisanmälas



Tillsyn efter slutbesked

• Byggnadsnämnden skyldig att ta upp ärenden om 

brister

• Byggnadsnämnden kan förelägga om åtgärder

• Förbud att använda byggnaden om säkerheten 

äventyras

• Tillsyn enligt PBL kan tillämpas på 

• Svartbyggen (< 10 år)

• Bristfälligt utförande (< 10 år)



Hantera tveksamheter i 

byggprocessen

• Många verktyg i PBL

• Krav på kontrollpunkter i kontrollplan

• Krav på certifierade sakkunnig i kontrollplan

• Byta kontrollansvarig

• Neka olika typer av besked

• Tillsyn



Mer information

Brandskydd i BBR:

• https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler/brandskydd/

Brandskydd i EKS:

• https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-

konstruktionsregler/laster/

Lov- och byggande:

• https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-konstruktionsregler/laster/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/


Frågor?

johan.lindbom@boverket.se



Parallellsessioner 2, 09:20-10:00

Seminarium Grupprum
A. Tillsyn av brandtekniska lösningar Fröding, plan 3

B. Bärförmåga vid brand Gustaf, plan 3

C. LBE, förvaltningsjuridik Alfred Nobel, plan 5

D. Säkerhet i offentlig miljö, skydd mot antag. Leander, plan 4

E. Vägledning kring eldningsförbud Selma Lagerlöf, plan 3

F. Utredning om risker enligt LBE Zarah, plan 4

G. Brandskyddskontroll, ett kommunalt ansvar Nils Ferlin, plan 3


