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Ert förslag till ändring

Bra att det förtydligas vilka föreskrifter som
förenklat kan tillgodoses av ett automatiskt
släcksystem samt vad som avses med
tekniska byten i dessa fall.
Föreningen Sverige Brandbefäl ställer sig
mycket positiv till införandet av Vk3B. Det
rätar ut många frågetecken kring hur olika
verksamheter ska klassas. Införandet ger oss
även stöttning i bedömningen av skäligt
brandskydd enligt LSO samt en nivå att
förhålla sig till i ändringsfallet. Det är även
synnerligen motiverat med en viss höjning
av säkerhetsnivån i förhållande till Vk3A
eftersom samhället i fallen med HVB-hem,
ensamkommande flyktingbarn eller
liknande har ett tagit på sig ett ansvar för
individen och därigenom brandskyddet.
Vilken typ av byggnadsklass bör Vk3B falla Br2 minimum.
in under? Br3? Br2? Dvs vilken
skyddsbehov bedöms verksamhetsklassen
ha?

5:213 AR

5:215/5:355 AR

5:321 AR
5:331 AR

5:331 AR

5:535 F/AR

Det bör förtydligas att Vk3B i
studentbostadsfallet är till för lägenheter
som flera personer delar och inte de
traditionella flerbostadshusen för studenter
(motsv.studentkorridorer). Risken är att
detta feltolkas och Vk3B används för de
traditionella studentkorridorerna.
Sammantaget väger kravet på ett
automatiskt brand- och utrymningslarm inte
upp möjligheten till att bedriva ”nattis” i
lokaler som utformats enligt kraven för
Vk5A.
Bra förtydligande avseende gångavstånden,
misstolkas i dagsläget av många.
Bör förtydligas att gångavstånden även i
Vk3A inte kan förlängas 1/3 vid installation
av sprinkler.
Bör förtydligas att ”dubbelhoppet” gör att
båda de tekniska bytena används. Detta är
en källa till många missförstånd.
Bra med förtydligande, går dock att göra
lite tydligare genom att skapa två stycken
med efterföljande allmänna råd.

Verksamhetsklass 3B kan även tillämpas för vissa typer av
student- och ungdomsbostäder där flera personer delar samma
lägenhet, se avsnitt 3:2263.

Den lokal där barn ska sova vid ”nattis” verksamhet bör vara
brandtekniskt avskild från övriga delar av byggnaden. Lokalen
bör även vara försedd med nödbelysning som tänds upp av det
automatiska brand och utrymningslarmet i syfte att återställa
dagsljusförhållanden och möjliggöra en smidig utrymning.

5:733 F/AR

Bra att tydliggörs men ordvalet är lite
olyckligt. Begreppet byggnadshöjd används
väldigt kreativt ibland. Å andra sidan
medför exempelvis begreppet våningsplan
också möjligheter att utföra byggnader med
ganska stora byggnadshöjder ovan 24 meter
utan stigarledningar.

I byggnader med fler än 8 våningsplan ovan mark,
eller 24 meter byggnadshöjd, ska tillgången…

