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Fem gånger högre risk   
innebrännas i äldrebo   

Dödsbränder är fem gånger vanligare bland svenska pensionärer 
som bor i behovsprövat boende än bland normalbefolkningen i 
landet. Det skakande beskedet lämnade MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) i sin rapport ”Rimligt brandskydd i 
olika boendemiljöer” som utarbetats på uppdrag av regeringen. Hur 
brandskyddet ska höjas till normalnivå för personer som bor i 
behovsprövat boende, normalt i kommunal regi, är en huvudfråga i 
rapporten som lämnades till regerin gen i maj 2011.
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V arbergs kommun är först 
bland Sveriges 290 kommu-
ner att ta ett helhetsgrepp 
för samtliga behovsprövade 

boenden och att höja brandskyddsnivån 
dramatiskt. Kommunen beslöt satsa 
på storskalig sprinklerutbyggnad för 
huvuddelen av behovsprövade boen-
den. Det blev den billigaste lösningen. 
Sprinklerutbyggnaden kostade cirka 
43 000 kronor per person. Om samtliga 
kommuner skulle göra som Varberg 
handlar det om utbyggnad för fl era mil-
jarder kronor. En ny jättemarknad för 
sprinklerinstallatörerna. Cirka 100 000 

personer bor i behovsprövat boende i 
Sverige idag.

– MSB undersöker nu 
vad som behöver göras 
för att få ett rimligt 
brandskydd i behovs-
prövade boenden. Idag 
vet vi inte hur stora in-
vesteringar som krävs 
för hela landet, säger 
Björn Johansson som 
ledde MSB:s utredning 
som redovisade de höga dödstalen i be-
hovsprövade boenden.

– Det är inte rimligt att personer som 
är tvingade att bo på institutioner har 
fem gånger så hög sannolikhet att dö i en 
brand, jämfört med befolkningen som 
helhet.

– Vårt förslag innebär att de som an-
svarar för driften av behovsprövat boen-
de blir skyldiga att höja brandskyddet till 
normal nivå. Den billigaste lösningen är 
sannolikt sprinkler i de fl esta fall, men 
det blir de som ansvarar för verksam-
heten som väljer vilken lösning de vill 
införa, tillägger Björn Johansson.

Befi ntliga byggnader kan omfattas
MSB:s förslag innebär att myndigheten 
får rätt att besluta om föreskrifter om 
brandskydd i behovsprövade vård- och 
omsorgsboenden. I föreskriften anger 
MSB hur högt brandskydd som ska 
införas. Räddningstjänsten i Sveriges 
kommuner har myndighetsansvar en-
ligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
I varje kommun har räddningstjänsten 
tillsynsansvar för brandskyddet. 

Ett förhöjt brandskydd enligt modell 
Varberg kan sedan införas inom några 
år, förutsatt att regeringen verkligen be-
slutar om en reglering som understödjer 
detta.

Ytterligare förslag i MSB:s utredning 
som har betydelse för sprinklerinstalla-
törerna är översyn av lagen om bostads-
anpassning så att bidrag kan ges i syfte 
att åstadkomma rimlig brandsäkerhet, 
till exempel genom att installera sprink-
ler i befi ntliga bostäder. Det kan handla 
om äldre personer som bor kvar i sin 
bostad och som behöver få förbättrat 
brandskydd. 

Förslaget innebär att MSB eller Bo-
verket får i uppdrag att besluta om den 
föreskrift som realiserar utredningens 
förslag.

MSB och Boverket analyserar gemensamt
Försvarsdepartementet har startat 

arbetet för att ta fram beslutsunderlag 
i saken. Departementet bereder utred-
ningens förslag. 

MSB och Boverket gör nu en gemen-
sam konsekvensanalys som är av central 
betydelse för regeringens kommande be-
slut, enligt vad VVS-Forum erfar. När ny 
reglering ska införas ska detta föregås av 
en konsekvensanalys, uppger MSB. Den 
ska bland annat svara på frågan om hur 
stora investeringar som är motiverade 
för att rädda ett liv. Det får inte kosta hur 
mycket som helst.

MSB gjorde 2011 en översiktlig analys 
som en del av utredningen till regerin-
gen som visade att förslagen var ekono-
miskt motiverade.

Nu återstår det att se vilket förslag de 
båda myndigheterna kommer fram till. 

– När det fi nns en konsekvensanalys 
och beslutsförslag från MSB och Boverket 
kan regeringen ta ställning till saken, sä-
ger Ulrika Odén på Försvarsdepartemen-
tet. Jag bedömer att regeringen kan fatta 
beslut om saken tidigast under 2013.

Försvarsdepartementet understry-
ker att regeringen har ett högt mål för 
brandskydd. En nollvision är framtagen 
av MSB.

– Visionen är att ingen ska omkomma 
eller skadas allvarligt till följd av brand. 
Vi har nu fått ett bra underlag från MSB, 
säger Ulrika Odén.

BBR, PBL eller LSO?
Det är viktigt att förstå att MSB och Bo-
verket när det gäller brandskydd kan ha 
olika utgångspunkter. 

Boverket ansvarar för BBR, Boverkets 
Byggregler. BBR reglerar både nypro-
duktion och ändringar av byggnader. 
Boverket har idag inte rätt att i BBR 
införa retroaktiva brandskyddskrav för 
befi ntliga byggnader. BBR ger därmed 
inget utrymme för att till exempel införa 
krav på högre brandskydd i samtliga be-
hovsprövade vård- och omsorgsboenden 
inom en rimlig tidsperiod. 

– Boverket förordar 
att plan- och bygglag-
stiftningen ska utgöra 
grund för den nya reg-
leringen för brand-
skydd för behovsprövat 
boende, säger Caroline 
Cronsioe på Boverket.

MSB förordar att 
lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) ska vara utgångspunkten 
för regleringen. Om regeringen väljer 
detta alternativ fi nns bättre förutsätt-
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Caroline Cronsioe, 
Boverket.

Björn Johansson, 
brandingenjör.
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ningar att införa en tvingande reglering 
för samtliga behovsprövade vård- och om-
sorgsboenden, menar Björn Johansson.

En viktig fråga är vilken myndighet 
som får uppdraget att utfärda föreskrif-
ter för att genomföra förslaget från MSB. 
I dagsläget har varken MSB eller Bover-
ket rätt att utfärda sådana föreskrifter, 
påpekar Caroline Cronsioe.

Om regeringen väljer en hög ambi-
tionsnivå och vill införa högre brand-
skydd snabbt fi nns naturligtvis en annan 
faktor. Vad säger SKL (Sveriges Kom-
muner och Landsting) som ska betala 
huvuddelen av kalaset?

– Om Boverket och MSB gör en 
gemensam konsekvensanalys 
och kommer fram till 
att krav på brandskydd 
ska ställas som i prak-
tiken motiverar att 
sprinkler ska införas. 
Då är det ett motiverat 
krav, säger Marcus 
Cato, SKL.

MSB:s utredning 
visade på skrämmande risk
Bakgrunden till att Sverige nu står inför 
beslut om förbättrat brandskydd för be-
hovsprövade vård- och omsorgsboenden 
i nationell skala är en utredning som ini-
tierades i regeringskansliet 2009.

Regeringen beslöt i april samma år att 
utvärdera lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) som trädde i kraft 2004. En intern 
utredning genomfördes. Den är registre-
rad under namnet Ds 2009:47 (Reformen 
skydd mot olyckor, en uppföljning med 
förslag till utveckling). 

Denna departementsskrivelse redovi-
sar statistik från MSB. I Sverige inträffar 
det årligen cirka 6 000 bränder i bostads-
hus som föranleder räddningsinsats, 
ungefär hälften sker i fl erbostadshus 
och hälften i småhus. De vanligaste orsa-
kerna till bränder är glömd spis (cirka 30 
procent), anlagd brand (cirka 14 procent) 
och rökning (7 procent).

De senaste tio åren har 340 döds-
bränder inträffat i fl erbostadshus. Av de 
omkomna är fl er än hälften över 65 år. 
70 procent är män. Personer med nedsatt 
förmåga eller sociala problem är överre-
presenterade. 

Departementsskrivelsen föreslår att 
MSB får i uppdrag att i bred samverkan 
med andra berörda myndigheter ta fram 
en strategi för hur brandskyddet kan 
stärkas. Regeringen beslöt 5 november 
2009 att ge MSB detta uppdrag. 

Sedan dess har MSB levererat tre rap-
porter. Den första rapporten heter ”En 
nationell strategi för att stärka brand-
skyddet genom stöd till enskilda” och 
den publicerades 28 september 2010. Den 
andra rapporten heter ”Brandskydd i nya 
boendeformer för äldre” och den publice-
rades 26 oktober 2010. Den tredje rappor-
ten, ”Rimligt brandskydd i olika boende-
miljöer”, publicerades 24 maj 2011.

I detta arbete gjorde MSB i slutet av 
hösten 2010 en sammanställning av ska-
destatistik. Bland annat gjordes en jäm-
förelse av dödsbränder och andra olyckor 

i tre olika boendeformer: Vård och 
omsorgsboende (omfattar cirka 100 000 
personer), fl erbostadshus (omfattar 4,3 
miljoner personer) och småhus (omfattar 
4,9 miljoner personer).

Det var under denna sammanställ-
ning som det för första gången stod 
klart att antalet dödsbränder var fem 
gånger högre i behovsprövat vård- och 
omsorgsboende, som i huvudsak drivs 
i kommunal regi och där kommunerna 
är ansvariga för brandtillsynen, jämfört 
med fl erbostadshus och småhus. 

Det är dessutom så att en mycket hög 

Risken att innebrännas eller brandskadas i ett skyddad boende är fem gånger högre än i ett van-
ligt boende visar siffror från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Siffror som var 
okända för regeringen till för något år sedan. FOTO: MOSTPHOTOS
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Marcus Cato, SKL.
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andel av dödsbränderna i behovsprövat 
boende orsakas av cigarettrökning. Per-
sonen tappar en cigarett med glöd kvar 
som startar branden.

MSB:s sammanställning bygger på 
olycksstatistik under perioden 1998 till 
2008.

Dödssiffrorna okända för regeringen
Detta är naturligtvis ett dramatiskt be-
sked. Ingen kände till detta tidigare. De-
partementsskrivelsen DS 2009:47 pekade 
”bara” på det stora antalet pensionärer 
i dödsbränder men att en betydande del 
av dessa bor i behovsprövat boende, som 
MSB:s sammanställning visade, kände 
regeringens utredare inte till. 

– Arbetsgruppen som på regering-
ens uppdrag utarbetade skrivelsen Ds 
2009:47 hade inte information om fem 
gånger högre dödlighet i bränder för 
behovsprövat vård- och omsorgsboende 
jämfört med fl erbostadshus och småhus 
när vi gjorde vår rapport, säger Lars Ek-

berg, sekreterare i utredningen.
Den höga dödlighetsnivån i behovs-

prövat boende styrde sedan utredning-
ens förslag.

– Det fi nns en etisk aspekt som vi lyf-
ter fram i rapporten. De personer som 
bor i behovsprövat boende har blivit 
placerade där och för vården svarar kom-
munen eller motsvarande. Då är det inte 
rimligt att de har fem gånger så hög san-
nolikhet att dö i en brand som gäller för 
befolkningen i normalfallet, säger Björn 
Johansson.

MSB:s förslag tar sikte på att sänka 
brandrisken i behovsprövat boende till 
normalnivå. Björn Johansson bedömer 
att många kommuner då kommer att väl-
ja sprinkler. Alternativet är att öka perso-
nalen kraftigt och det kan bli dyrare.

MSB ser behov av sprinkler även i 
vanliga bostäder. En växande andel pen-
sionärer kommer att bo kvar i sin egen 
bostad och då är det angeläget att det 
går att höja brandskyddet även där. MSB 

föreslår att lagen om bostadsanpassning 
ses över så att bidrag kan ges i syfte att 
åstadkomma rimlig brandsäkerhet, till 
exempel genom att införa sprinkler. MSB 
pekar också på att en växande andel av 
befolkningen kommer att leva längre 
och det betyder att andelen personer som 
har behov av ett förbättrat brandskydd 
på sikt borde öka.

En brandövning avgjorde
Varberg är utan tvekan ett intressant 
exempel. Man valde att frivilligt införa 
sprinkler i så gott som i allt behovsprövat 
boende. VVS-Forum har frågat hur det 
gick till.

– Enligt LSO är kommunen skyldig att 
göra tillsyn för brandskyddet för behovs-
prövat boende. Vi beslöt 2005 att göra en 
sådan tillsyn, säger Magnus Pettersson, 
chef för räddningstjänsten i Varberg.

Räddningstjänsten valde en metod 
för sin tillsyn som drev fram beslut att 
införa sprinkler.

Ett av de särskilda boenden i 
Varberg som nu har försetts 
med sprinkler. FOTO: GÖSTA HOLMSTEDT
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Tillsynen gjordes i maj 2005 för ett ut-
valt äldreboende. Därefter fi ck persona-
len för detta äldreboende utbildning för 
att klara utrymning vid allvarlig brand. 
Sedan gjordes ett utrymningsprov i sep-
tember 2005.

Räddningstjänsten pratade med alla 
viktiga aktörer i kommunen om saken 
inför övningen som baseras på att en rik-
tig brand startat i detta utvalda äldrebo-
ende. Vid övningen visade det sig att tolv 
minuter efter brandens start var bara en 
av de åtta personerna räddad. Detta inne-
bär att sju av åtta personer teoretiskt 
kunde ha blivit innebrända.

– Räddningstjänsten anser att varje 
person ska räddas inom fyra minuter för 
att vi ska vara säkra på ingen ska dö vid 
brand, säger Magnus Pettersson. 

– Vi visste vad detta prov skulle visa 
men vi ville visa det i praktiken för alla 
berörda. Det var en bra övning, säger 
Magnus Pettersson. 

Utbyggnad under tre år
I Varberg driver kommunen behovsprö-
vat boende, men även privata aktörer fö-

rekommer, till exempel välkända Care-
ma och bolaget Norrlandia. Tillsynen 
riktas mot den som svarar för driften av 
verksamheten eller fastighetsägaren.

Efter utrymningsprovet startade dis-
kussioner med fastighetsägare, socialför-
valtningen och andra berörda.

Det visade sig att om brandskyddet 
skulle höjas så var sprinkler den bil-
ligaste lösningen för 20 äldreboenden. 
För några äldreboenden räckte det med 
andra lösningar.

Den beräknade kostnaden för hela 
investeringen uppgick till cirka 24 mil-
joner kronor och omfattade äldreboen-
den för 560 personer, anger Varbergs 
kommun. Det innebär en genomsnitts-
kostnad på 43 000 kronor per person. 
Antalet vårdplatser har senare ökat 
och idag fi nns totalt cirka 680 platser i 
behovsprövat boende i Varbergs kom-
mun.

Socialförvaltningen accepterade den-
na lösning. Kommunen tog sedan huvud-
delen av investeringen.

Därefter fattade räddningstjänsten i 
Varbergs kommun beslut om ett föreläg-

gande som innebar att den föreslagna 
investeringen i förbättrat brandskydd, 
i huvudsak sprinkling, skulle genom-
föras. Ingen aktör överklagade detta 
beslut, vilket hade varit möjligt. Efter det 
att överklagandetiden gått ut så trädde 
beslutet i kraft.

Utbyggnaden genomfördes sedan un-
der åren 2006–2008. 

Varberg har sedan haft besök av ett an-
tal andra kommuner som är intresserade 
av Varbergs strategi.

– Vi anser att vårt 
upplägg är rimligt. Ge-
nom utrymningsprovet 
fi ck alla klart för sig 
vad detta handlar om. 
Utifrån detta anser vi 
att våra krav var skäli-
ga. Idag tycker många 
anställda i äldreboen-
den i Varberg att det 
är bättre än tidigare. 
Tryggheten blir högre 
med ett bättre brandskydd, säger Mag-
nus Pettersson.

Göte Andersson

Magnus Petters-
son, Varbergs 
kommun, rädd-
ningstjänsten.

En sprinklermarknad värd upp till ett par mil-
jarder kronor kan bli resultatet om regering-
en följer MSB:s rekommendation och kräver 
sprinkler i utsatta boenden. FOTO: JAN LÖÖF


