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Bakgrund 

Boverkets byggregler 2011:6 föreskrifter och allmänna råd med ändringar till och med BFS 2020:4 

(BBR) ställer krav på minst två av varandra oberoende utrymningsvägar från de flesta utrymmen där 

personer vistas mer än bara tillfälligt. Utrymning från fönster eller balkong med hjälp av 

räddningstjänst kan tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i 

verksamhetklasserna 1 (industrier, kontor med mera) eller verksamhetsklass 3 (bostäder) om vissa 

förutsättningar kring bland annat uppställningsplats för räddningstjänstens utrustning är uppfyllda. 

Detta dokument syftar till att beskriva de förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att 

utrymning med hjälp av räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ska vara möjligt och utgöra en 

dimensionerande utrymningsväg. Dokumentet är upprättat i syfte att komplettera det kommunala 

handlingsprogrammet.  

Definitioner och förkortningar 

BBR Boverkets byggregler 2011:6 föreskrifter och allmänna råd med ändringar till och med BFS 

2020:4. 

Brandcell I BBR definieras brandcell under avsnitt 5:242 enligt följande ”Med brandcell avses en 

avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan 

utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska 

vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att 

utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader 

skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.” 

Byggandsklass Byggnader delas in i byggnadsklasser (Br) utifrån byggnadens skyddsbehov. 

Bedömningen av skyddsbehovet tar hänsyn till troliga brandförlopp, möjliga konsekvenser av en 

brand samt byggnadens komplexitet. De byggnadsklasser som finns är Br0 som är byggnader med 

mycket stort skyddsbehov, Br1 vilket är byggnader med stort skyddsbehov, Br2 som är byggnader 

med måttligt skyddsbehov och Br3 vilket är byggnader med litet skyddsbehov.  

Handlingsprogram En kommun ska upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst. 

Handlingsprogrammet ska bland annat ange de risker för olyckor som finns i kommunen och som 

kan leda till räddningsinsatser och förmågan att genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan 

olycka. Handlingsprogrammet finns på räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens hemsida 

www.hka.se.  

http://www.hka.se/
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Hävare Hävaren är ett fordon som används inom räddningstjänsten för livräddning och evakuering 

och för arbete och släckning på hög höjd. Hävaren är ett höjdfordon som har en arbetskorg till vilken 

personer som är i behov av att utrymmas från fönster eller balkong i byggnader kan ta sig till.  

Insatstid Tiden det tar från det att ett larm inkommer till räddningstjänsten till dess att 

räddningsarbete på olycksplatsen har påbörjats. Summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. 

Anspänningstid Tid från det att larmet går till dess att larmade personer och enheter 

är på väg mot olycksplatsen. 

 Körtid Den tid det tar att köra till olycksplatsen. 

Angreppstid Tiden från det att personal och enheter kommer till olycksplatsen tills 

dess att de skadeavhjälpande åtgärder som krävs påbörjats.  

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

MSBFS 2021:1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om 

innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst 2021:1. 

Räddningsväg En särskild väg som upprättas när det gatunät eller motsvarande som finns inte ger 

tillräcklig åtkomlighet och god framkomlighet för räddningstjänstens fordon. 

Uppställningsplats För att räddningstjänstens stegutrustning i form av stegar och höjdfordon ska 

kunna användas krävs att marken intill bygganden utförs på särskilt sätt och utgör en tillräcklig bra 

uppställningsplats för utrustningen.  

Verksamhetsklass Utrymmen i en byggnad delas utifrån avsedd verksamhet in i en eller flera 
verksamhetsklasser (Vk). Verksamhetsklassernas indelning beror på faktorer såsom om personer kan 
förväntas ha kännedom om byggnaden, om personer kan förväntas vara vakna, om personer kan 
förväntas utrymma på egen hand och om det finns stor risk för brand.  
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Föreskrifter och allmänna råd 

I BBR finns regler gällande utrymning med hjälp av räddningstjänst under avsnitt 5:12, 5:13, 5:323, 

5:353 och 5:721. Ett allmänt råd i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 

allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet och räddningstjänst 2021:1 (MSBFS 2021:1) är att kommunens förmåga till utrymning 

via stegutrustning kan förutsättas i vissa fall enligt BBR. BBR hänvisar i allmänt råd 5:721 dock till att 

andra förutsättningar kan framgå just av kommunens handlingsprogram. I allmänt råd till §13 MSBFS 

2021:1 står att den tid som efterfrågas i BBR angående förmåga till utrymning via fönster bör kunna 

utläsas. I BBR avses då tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att 

räddningsarbete har påbörjats och benämns insatstid. Värt att notera här är att i MSBFS 2021:1 står 

att i handlingsprogrammet ska tid från att larm inkommer till 112 tills att utrymning kan genomföras 

i olika delar av kommunen finnas med där så förutsätts. Denna tid redovisas inte i detta dokument.  

En förutsättning för att utrymning med hjälp av räddningstjänsten ska vara ett alternativt i BBR är att 

högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen. Räddningstjänsten ska även ha tillräckligt 

snabb insatstid och förmåga. I de allmänna råden till BBR 5:323 kan utläsas att tillräckligt snabb 

insatstid för räddningstjänsten normalt är högst 10 minuter. För flerbostadshus i verksamhetsklass 3 

med högst tre våningsplan där byggnaden är friliggande anges högst 20 minuter kunna vara 

tillräckligt snabb insatstid. Notera att enligt avsnitt 5:353 i BBR ska bostadsrum i verksamhetsklass 3 

som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 kunna utrymmas utan hjälp av 

räddningstjänsten. I BBR avses med tillräcklig förmåga att det finns sådan bemanning och utrustning 

att utrymningen kan genomföras på ett tillfredsställande sätt. Detta gör bland annat att inom 

räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen är utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon 

möjligt i områdena runt heltidstationer i Härnösand, Kramfors och Sollefteå där höjdfordon finns att 

tillgå.  

Det ska enligt 5:323 i BBR finnas en för räddningstjänstens utrustning dimensionerad 

uppställningsplats och fler regler kring uppställningsplats återfinns under avsnitt 5:721 i 

byggreglerna. Under avsnitt 5:721 finns även regler kring att en särskild räddningsväg behöver 

upprättas vilken ger god framkomlighet då gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet. De 

förutsättningar som behöver vara uppfyllda avseende räddningsvägar och uppställningsplatser för 

att räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens fordon och utrustning ska kunna användas för 

utrymning redovisas i kommande avsnitt.  

Utformning av fönster eller balkong 

Fönster som ska användas för utrymning behöver uppfylla reglerna under avsnitt 5:323 i BBR där det 

bland annat står att fönster avsedda för utrymning bör vara sidohängda eller vridbara kring en 

vertikal axel. Fönstren behöver vara öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Fönstrets 

öppning bör ha en fri bredd på minst 0,50 meter och en fri höjd på minst 0,60 meter. Öppningens 

underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv och om avståndet mellan golvet och fönstrets 

underkant överstiger 1,2 meter, bör en plattform eller liknande monteras på insidan. En balkongdörr 

som uppfyller måtten för ett sidohängt fönster kan ersätta fönster. Balkongdörren är enklare och 

naturligare att ta sig ut genom och är därmed att föredra. I de fall balkongen är inglasad behöver 

hänsyn tas till att inglasningen enkelt ska kunna öppnas upp till minst den storlek som krävs för 

fönster.  
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Utrymning i loftgångshus  

Då byggnaden har ett trapphus från vilket en gemensam loftgång på varje våningsplan leder till 

bostäderna behöver varje bostad kunna utrymmas med hjälp av räddningstjänstens via fönster eller 

balkong från motsatt sida av byggnaden1. 

Utrymning från takfönster och takkupor 

När byggnaden har fönster i takfall eller indragna takkupor kan dessa behöva kompletteras med 

särskild utrustning för att utrymning med hjälp av räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ska vara 

möjligt. Särskild utrustning kan vara en stigbrygga eller liknande och behövs när stegutrustningen 

inte når fönstrets underkant.  

Insatstid och stationsplacering av stegutrustning 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har tre heltidsstationer placerade i Härnösand, Kramfors 

och Sollefteå och personalen här har en anspänningstid på 90 sekunder. Det finns även sex stycken 

deltidstationer i Nordingrå, Ramsele, Junsele, Nyland, Näsåker och Ullånger och personalen har på 

dessa stationer sex minuters anspänningstid. Förbundet har även ett värn i Viksjö men då 

personalen där har fri inryckning går deras förmåga inte att räkna in vid dimensionering av 

utrymning med hjälp av räddningstjänsten. Anspänningstid tillsammans med körtid och angreppstid 

utgör insatstid. Angreppstiden är i beräkningarna av insatstid satt till en minut. I Bilaga A Insatstider 

visas kartbilder över inom vilka områden 10 respektive 20 minuters insatstid uppnås i anslutning till 

respektive hel- och deltidsstation. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen kan ta fram mer specifika 

insatstider för ett givet område vid efterfrågan.  

Från hur högt upp räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen kan utrymma personer beror på vilken 

utrustning som finns tillgänglig. På heltidstationerna finns höjdfordon i form av hävare som kan 

användas upptill 23 meter mätt från marken upp till fönstrets underkant. På deltidstationerna finns 

stegutrustning i form av bärbara stegar så kallade utskjutsstegar som kan användas upp till 11 meter 

från mark till fönstrets karmunderstycke. Utskjutsstegar finns även på heltidsstationerna. Förmågan 

förtydligas i Tabell 1.  

Tabell 1: Förmåga på respektive station. 

Station Förmåga 

Härnösand ≤ 23 meter 

Kramfors ≤ 23 meter 

Sollefteå ≤ 23 meter 

Nordingrå ≤ 11 meter 

Ramsele ≤ 11 meter 

Junsele ≤ 11 meter 

Nyland ≤ 11 meter 

Näsåker ≤ 11 meter 

Ullånger ≤ 11 meter 

 

                                                           
1 Loftgångar - PBL kunskapsbanken - Boverket 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/loftgangar/
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Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har höjdfordon som är dimensionerade för att nå upp till  

32 meter men möjligheten till utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst bör enligt BBR 

endast användas i byggnader där öppningens underkant ligger högst 23 meter över marknivån. Att 

fordonen når högre vid normala förhållanden skapar förutsättningar för att utrymning från den lägre 

höjden ska vara möjligt även när inte optimala förhållande råder såsom att fordon eller snövallar 

hindrar.    

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen anser att utrymning via höjdfordon är ett betydligt säkrare 

alternativ i jämförelse med utrymning via bärbar stege. Utrymning via bärbare stege förutsätter att 

de personer som ska utrymma har den fysiska och psykiska förmåga som krävs för att själva klättra 

ut från fönster eller balkong och därefter ner längs med stegen. Det är även så att när 

räddningstjänsten använder en del av sina resurser till att fungera som alternativ utrymningsväg kan 

konsekvensen bli att släckinsatsen fördröjs detta både vid användning av höjdfordon och vid 

användning av bärbar stege.  

Räddningsväg 

I de fall gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet för räddningstjänsten ska en särskild 

räddningsväg anordnas vilken ger god framkomlighet enligt avsnitt 5:721 i BBR. Räddningsvägen ska 

även ha uppställningsplatser för erforderliga fordon. I det allmänna rådet till 5:721 står att 

räddningsvägar och uppställningsplatser bör utformas så att räddningstjänstens större fordon tar sig 

fram vad avser exempelvis fri höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet. Räddningsvägen 

bör ha en hårdgjord yta i form av exempelvis grus eller asfalt för att enkelt kunna snöröjas samt 

identifieras vid insats. Då räddningsväg med gräsarmering kan vara svår att snöröja och identifiera 

vid snö eller om armeringen vuxit igen är gräsarmering inte att rekommendera. Där gräsarmering 

används behöver underhåll skötas såsom snöröjning. Det gäller även att se till så att armeringen inte 

sätter sig för att den blir överväxt och därmed inte ger tillräckligt med mottryck till höjdfordonens 

stödben.  

I punktlistan, Tabell 1 och Figur 1 nedan, kan de krav som räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

ställer på räddningsvägens utformning utläsas. Ytor och vägar som inte är körbara med 

räddningstjänstens fordon bör minst vara skyltade men kan med fördel även göras otillgängliga.  

 Räddningsvägen ska vara skyltad. Det ska även vintertid vara tydligt var räddningsvägen är.  

 Räddningsvägen bör ha en hårdgjord yta i form av exempelvis grus eller asfalt. 

 Avståndet mellan uppställningsplats för räddningsfordon och byggnadens angreppspunkt 

bör understiga 50 meter.  

Tabell 2: Tekniska specifikationer för räddningsväg. 

Tekniska specifikationer för räddningsvägar 

Fri vägbredd 3,0 meter vid rak körbana 

Fri höjd 4,0 meter 

Axeltryck  ≥ 100 kN 

Längdlutning ≤ 8 %* 

Tvärfall  ≤ 2 %* 

Vertikalradie  ≥ 50 m 
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*På stationen i Kramfors finns i dagsläget ett höjdfordon i form av en hävare som är låg framtill vilket 

gör att detta fordon inte kan ta sig upp för vägar som lutar för mycket. Räddningstjänsten Höga 

Kusten - Ådalen önskar av denna anledning dialog vid upprättande och underhåll av räddningsvägar 

inom Kramfors.  

I Figur 1 nedan visas hur kurvor behöver dimensioneras för räddningsfordon inom räddningstjänsten 

Höga Kusten - Ådalen.  

 

Figur 1: Dimensionering av kurvor för räddningstjänstens fordon. 

Gång- och cykelvägar kan användas som räddningsvägar om det uppfyller ovanstående krav för 

räddningsväg. Avtal med den som äger gång- eller cykelbanan om att nyttja vägen som räddningsväg 

krävs.  

Hinder 

Räddningsvägar och uppställningsplatser måste hållas fria från hinder såsom parkerade bilar, skyltar, 

träd, trädkronor, lyktstolpar, containrar och liknande.  

Bommar och körhinder 

Bommar, grindar, pollare och liknande som blockerar räddningsväg behöver anordnas så att de med 

enkelhet kan öppnas upp av räddningstjänsten. Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen har tillgång 

till brandkårsnyckel SS 3654.  

Uppställningsplats för bärbar stege 

På uppställningsplatsen utanför fönster där det är tänkt att ställa upp bärbar stege behöver marken 

anpassas för utrymning och det kan även vara aktuellt att markera upp uppställningsplatsen. Stegen 

är i hopfällt läge cirka 5 meter lång och dess vikt på cirka 70 kg kräver att minst två personer bär den. 

Det ska således inte krävas att räddningstjänstens personal tar sig fram igenom trånga passager, 

över staket eller i trappor för att nå uppställningsplats.  
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Nedan följer de krav som räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ställer på uppställningsplats för 

bärbar stege. Utmed fasaden under balkong eller fönster krävs en fri bredd på 4 meter där ytan ej är 

slutande och fri från hinder. Av denna yta behövs en hårdgjordyta direkt under fönster eller balkong. 

Denna yta behöver vara 2,5 meter bred, ej slutande och hårdgjord. Uppställningsplatsen för 

stegutrustningen behöver börja 1 meter ut från fasaden och ytan mellan uppställningsplats och 

fasad behöver hållas fri från skrymmande växter och hinder. Uppställningsplatsen längd behöver 

vara minst 4 meter och ytan 1 till minst 4 meter från fasad ska i det 2,5 meter breda området vara 

hårdgjord, fri från hinder och ej slutande. Resterande yta i uppställningsplatsen ska hållas fri från 

hinder, vara ej slutande och detsamma gäller området i direkt anslutning till uppställningsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppställningsplats för höjdfordon 

Räddningsfordon ska inte behöva backa en längre sträcka för att ta sig till en uppställningsplats då 

detta påverkar angreppstiden och därmed insatstiden. Det kan dock vara fördelaktigt att fordonet 

backas in på själva uppställningsplatsen. Vid behov ska uppställningsplats för höjdfordon markeras. 

Uppställningsplatsen behöver börja inom 1,5 meter upptill 9 meter från husväggen, se                               

Figur 3. 

Yta fri från skrymmande växter och hinder 

Ytan fri från hinder, ej slutande 

 

1 m 

4 m 

2,5 m 

 

4 m 

 

Figur 2: Uppställningsplats bärbar stege. 

 

Hårdgjord yta, fri från hinder, ej slutande 
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                              Figur 3: Avstånd mellan fasad och uppställningsplats ska vara mellan 1,5 -9 meter. 

I Tabell 3 kan ytterligare krav som räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen ställer på 

uppställningsplats för höjd fordon utläsas.  

Tabell 3: Tekniska specifikationer för uppställningsplats höjdfordon. 

Teknisk specifikation uppställningsplats 

Minsta bredd 6,5 meter 

Minsta längd 12 meter 

Enskilt stödbenstryck 80 kN 

Högsta längdlutning 8,5 % 

Högsta tvärfall 8,5 % 

 

 

 

 

                                                                                                                     Figur 4: Uppställningsplats höjdfordon. 

  

1,5-9 m 
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Ibland kan byggnadens utformning medföra att en uppställningsplats som gör det möjligt att ställa 

upp fordonet i annan vinkeln än parallellt med objektet, se Figur 5, är att föredra för att kunna nå 

byggandens alla öppningar. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen kan vid förfrågan ge önskemål 

på utformning.  

 

Figur 5: Höjdfordon uppställt in mot byggnad. 

Underhåll  

Räddningsvägar och uppställningsplatser för såväl bärbara stegar som höjdfordon behöver 

underhållas för att upprätthålla sin funktion oavsett årstid eller vilken tid på dygnet det är. Som 

tidigare nämnt får räddningsvägar och uppställningsplatser inte blockeras av fordon, växtlighet eller 

liknande. Vid renoveringsarbeten bör räddningsväg och uppställningsplatser i möjligaste mån hållas 

öppna och åtgärder för att säkra möjlighet till utrymning kan behövas. Det kan handla om att det ska 

gå att utrymma från byggnadsställnings längs med fasad, att anordna tillfällig räddningsväg och att 

avstängningar av räddningsväg eller uppställningsplats enbart sker dagtid och under så kort period 

som möjligt.  

Tänk på att: 

 Underhålla räddningsvägar och uppställningsplatser så att de hålls fria från träd och annan 

växtlighet.  

 Räddningsvägar och uppställningsplatser behöver snöröjas och sandas för att fylla sin 

funktion. 

 Se till att bilar inte parkeras på räddningsvägar och uppställningsplatser. 
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Bilaga A Insatstider 

I denna bilaga visas i Figur 6 till Figur 14 områden med 10 respektive 20 minuters insatstid för varje 

hel- och deltidsstation.  

 

 

Figur 6: Härnösand. 

 

Figur 7: Kramfors. 

Zon 1 ≤ 10 minuters insatstid 
Zon 2 ≤ 20 minuters insatstid 
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Figur 8: Sollefteå. 

 

Figur 9: Nordingrå. 
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Figur 10: Junsele. 

 

Figur 11: Ramsele. 
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Figur 12: Nyland. 

 

Figur 13: Näsåker. 
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Figur 14: Ullånger. 


