
2003 köpte Stockholms stads bo-
stadsbolag Svenska Bostäder Skat-
tehuset på Södermalm i Stockholm
av Vasakronan. Stadens planering
med köpet var att renovera och 
bygga om huset till studentbostäder.
Söder om det befintliga huset ska
dessutom uppföras en ny byggnad i
sju våningar, sammanbyggd med
Studentskrapan genom ett inglasat
entrétorg.Tillbyggnaden uppförs
som en ny bostadsbyggnad med
både student- och vanliga bostadslä-
genheter samt butiker.
Sammanlagt antal studentlägenhe-
ter beräknas bli 479 stycken med
maximalt 665 studenter boende.
Byggnadsarbetena startade under
vintern 2005 och projektet beräk-
nas färdigt under augusti 2007.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ska
”åtgärder vidtas till skydd mot uppkomst
och spridning av brand vid bygg-, riv-
nings- eller markarbetsplatser”. Inga de-
taljregler är reglerade i BBR. Dessutom
ska utrymningstrygghet för byggarbetare,
annan personal och besökare vara till-
fredsställande enligt BBR. Mer detaljera-
de regler och anvisningar för större bygg-
projekt behandlas i arbetsmiljölagstift-
ningen och dess olika författningssam-
lingar. Arbetsmiljölagen är som all lag-
text övergripande utan att behandla de-
taljfrågor. Däremot är författningssam-
lingarna ofta tydligare och detaljerade
vad gäller exempelvis Byggnads- och an-
läggningsarbete (AFS 1999:3).

Byggnadsarbeten medför i sig själv
ofta en ökad risk för uppkomst av brand
och är därför normalt en riskutsatt plats
för de personer som uppehåller sig i

byggnaden under byggnadsti-
den. Studentskrapan med
sina 29 våningar (varav tre
under mark) medför att denna
riskexponering blir än mer
utsatt och därför att betrakta
som en särskilt ”utsatt och
farlig” arbetsplats, både vad
gäller arbetsmiljöriskerna
och de brandskyddstekniska
riskerna. Bild 1 visar den im-
ponerande byggnaden.

Enligt Lagen om skydd
mot olyckor (LSO) ska dess-
utom ett systematiskt brand-
skyddsarbete bedrivas på en
så här komplex byggarbets-
plats.

Både byggherren Svenska
Bostäder och generalentre-
prenören Skanska insåg tidigt
att Studentskrapan skulle
komma att kräva extraordinä-
ra insatser för att trygga
byggnadsarbetarnas arbets-
miljö under det tre år långa
projektet. En befintlig byggnad med tre
komplicerade och omfattande våningar
under mark och 26 våningar över markni-
vån medför särskilt svåra risker:
● Utrymningstrygghet från hög byggnad
och komplicerade utrymmen under mark-
planet,
● Riskerna för en snabb brand- och rök-
spridning i hela byggnadskomplexet ge-
nom brister i brandsektioneringarna,
● Svårigheterna att släcka en utvecklad
brand utan tillgång till vatten i byggna-
den,

● Kommunikations- och orienteringspro-
blem för både byggnadsarbetarna och
räddningstjänsten.

Brandskyddslaget blev därför tidigt en-
gagerade som brandskyddstekniska kon-
sulter av Svenska Bostäder i arbetet att
skapa en säker arbetsplats för de omfat-
tande byggnadsarbetena. Detta arbete
startade vi genom att först identifiera ris-
kerna under byggtiden och att sedan före-
slå ett program för hur dessa risker bäst
skulle kunna förebyggas/undanröjas eller
minimeras.

En nära samverkan med Stockholms
brandförsvar har varit ett av de viktigaste
verktygen i vårt förebyggande arbete.
Detta har skett bland annat genom möten,
informationer och platsbesök. Denna
samverkan har kunnat genomföras genom
en förståelse för komplexiteten i projektet
och en vilja att finna optimala och kost-
nadseffektiva lösningar på de brand-
skyddstekniska frågorna.

Grundläggande brandskydds-
komponenter som måste beaktas
under byggtiden
Följande grundläggande brandskydds-
komponenter måste prioriteras under hela
byggprojektet:
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Studentskrapan, före detta Skattehuset:

En säker byggarbetsplats 
i 29 våningar

Artikelförfattare är
Gösta Holmstedt,
brandingenjör,
Brandskyddslaget
AB, Stockholm.

Bild 2: Normalplan med lägenheter.

Bild 1: Hur skapas en säker byggarbetsplats i en
byggnad på 29 våningar?



● Strikta arbetsmiljökrav och säkerhets-
bestämmelser, bild 3 och 4,
● Att utrymningstryggheten är tillfreds-
ställande för byggnadsarbetarna och be-
sökare från såväl byggobjekt som från
bodetableringen, bild 5,
● Att inhägnader inte stör utrymningen
och räddningstjänstens angreppsmöjlig-
het,
● Att brand- och utrymningslarm instal-
leras och att dess omfattning är tillräcklig,
● Att räddningstjänstens insatsmöjlighe-
ter är goda,
● Att vatten för brandsläckning finns till-
gängligt med rätt tryck och mängd på
objektets högst belägna plats (med andra
ord till Studentskrapans tak),
● Att brandavskiljningar är tillräckliga
och fungerar även under byggtiden, bild 6,
● Att det fria avståndet mellan bodetable-
ringarna och byggobjektet är säkert,

● Att byggnadens befintliga stomme/bär-
verk inte lämnas oskyddat för brand,
● Att gaser hanteras och förvaras på ett
säkert sätt, bild 7 överst på sidan 46,
● Att mängden byggmaterial på bygg-
platsen minimeras.

Hur har detta genomförts?
Utrymningstrygghet:
● Tillfredsställande utrymningsmöjlighe-
ter ska uppnås från såväl Studentskrapan
som de tillfälliga bodarna, bild 5, utan
hänsyn till räddningstjänstens insatsmöj-
ligheter,
● Utrymningsplaner/-ritningar utförs sna-
rast och sätts upp i samtliga våningsplan.
Vägledande markeringar till utrymnings-
vägar måste prioriteras,
● Maximalt gångavstånd till trapphus el-
ler till annan brandcell fastställdes till 45
meter för såväl byggarbetare som för öv-
rig personal och besökare,
● Besökare ska alltid ledsagas av någon
från platsledningen som hittar väl i huset,
● Under byggtiden anordnas en tillfällig
lösning för nödbelysningen av trapphus
och gångstråk/korridorer i källaren,
● Dörrar till utrymningsväg måste kunna
öppnas utan nyckel eller liknande. Detta
gäller dörrar ända till det fria,

Brandgasventilation: Särskilt anord-
nad brandgasventilation ansåg vi inte
nödvändig under byggtiden. Brandgaser
vid eventuell brand får vädras ut genom
att fönster krossas.

Brand- och utrymningslarm: Ett pro-
visoriskt brandlarmsystem har installerats
för tidig brandupptäckt och för att säker-
ställa en trygg utrymning.

Ett radiostyrt rökdetektorsystem har
valts, där detektorerna placerats i byggna-
dens centrala trapphall, som följer huset
upp till dess högsta nivå. Dessutom har
larmknappar installerats i varje trapphall.
Detektorerna ska ge ett tidigt larm samti-
digt som de ska klara av den smutsiga
byggplatsmiljön. Larmdon finns på varje
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Bild 3: Strikta byggplatsregler. Bild 4. Strikt inpasseringskontroll.

Bild 5: Utrymningstrygghet från bygg-
bodarna.

Bild 6: Brandsektionerande dörrparti
som ska trygga under byggtiden.



plan för att säkra en tidig utrymning. Sys-
temet har fungerat väl till dags dato och
med minimalt antal ”onödiga larmer”.

Brandlarmet har ingen direktkoppling
till räddningstjänsten. Väktare larmas
istället som tar beslut om att tillkalla
räddningstjänsten, om det krävs. Larm
ges dessutom under arbetstid till ett antal
förutbestämda mobiltelefoner på arbets-
platsen.

Sprinkler och annan släckutrustning:
Ett särskilt sprinklersystem under byggti-
den har inte anordnas. Däremot har huset
försetts med handbrandsläckare, inom
maximalt 25 meters gångavstånd. Minst
fyra släckare per våningsplan ska därför
alltid finnas tillgängliga för omedelbar
släckinsats innan räddningstjänsten an-
länder.

För att säkerställa en god vattenförsörj-
ning för räddningstjänsten, har ett särskilt
brandvattensystem installerats. En tryck-
förhöjd stigarledning, ansluten till kom-
munens brandvattensystem, har installe-
rats genom hela fastigheten. På sämst be-
lägna plats, med andra ord taknivån på
plan 29, ska tillgänglig vattenmängd kun-
na tas ut med ett tryck av minst 5,5 bar.
Denna installation kommer senare i bygg-
nadens färdiga skede att utgöra en del av
Studentskrapans framtida sprinklersys-
tem.

Brandspridningsrisk: Mängden bränn-
bart material måste hanteras med strikta
regler under byggtiden. För att förhind-
ra/försvåra att brand uppstår och sprider
sig inom de olika planen och sedan vidare
till andra våningsplan har vi därför föror-
dat någon av följande alternativa lösning-
ar:

❍ På varje plan anordnas ett brandtek-
niskt avskiljt rum utfört i lägst klass EI 30
för förvaring av allt brännbart material
under byggtiden. Dörr till detta rum ska
vara av samma brandklass. Lagring av
brännbart material ska alltid ske i detta
rum. Ett separat rum i klass EI 30 förordas
som lösning,

❍ Alternativt kan lagring ske utan att
ett särskilt brandtekniskt avskiljt rum an-
ordnas under förutsättning att allt bränn-
bart material lagras på en öppen plats på
varje våningsplan, men som övertäcks
med en brandtekniskt klassat draperi i
brandklass E 30.

Det är viktigt att rutiner skapas för att
allt brännbart avfall förs ut ur byggnaden
dagligen till de sopcontainrar som anord-
nats i marknivån, bild 8 och 9.

Öppna schakt mellan olika brandceller
tätas provisoriskt under byggtiden och ut-
fört så att lägst brandteknisk klass EI 30
uppnås, bild 10.

Bärverk: Befintliga bärverks brand-
skydd som måste tas bort, förses snarast
med en tillfällig brandisolering eller den
slutliga – tillfällig brandklass R 60 eller
slutlig R 90.

Räddningstjänstens insatsmöjlighet:
Räddningstjänsten ska alltid kunna nå
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Bid 7: Säker gascontainer på säker plats utomhus.

Bild 8: Riskexponering.

Bild 9:  Brandduk som skyddar mot brandsmitta.



fram till byggnaden. Vid behov ska sär-
skilda grindar anordnas. Brandposter ska
alltid vara tillgängliga.

Räddningstjänstens angreppsmöjlighe-
ter är viktiga och ska därför redovisas på
en särskild brandskyddssituationsplan.

Denna revideras vid behov då angrepps-
möjligheterna förändras.

Orienteringsövningar genomförs åter-
kommande för samtliga tjänstgöringsskift
vid Katarina brandstation.

Brandförsvaret har tillgång till egen
nyckel. 

Brandskyddsorganisation och planer:
Skanska har det fulla ansvaret för brand-
skyddet och utrymningssäkerheten under
byggtiden. Man har givetvis för projektet
utsett en brandskyddsansvarig och ersättare.

Skanska ansvarar för att brand- och ut-
rymningssäkerheten upprätthålls på en
hög nivå under byggtiden.

Skanska har introducerat en strikt sä-
kerhetspolicy på arbetsplatsen. Området
är fullständigt inhängnat och bevakat av
väktare. Bilderna 3 och 4 beskriver väl ar-
betsplatsens arbetsmiljöregler och säker-
hetsregler.

Utbildning: Skanska har säkerställt att
samtliga byggnadsarbetare som arbetar
på arbetsplatsen har:
❍ grundläggande kunskaper om brands
uppkomst och spridning.
❍ kunskaper om var släckmaterielen
finns och hur den hanteras,
❍ kunskaper om de planerade utrym-
ningsmöjligheterna,
❍ kunskaper om hur arbetsplatsen utryms
och var man återsamlas,
❍ kunskaper om Skanskas organisation
och planer.

Materialflöden och parkering: Bygg-
material och sopor förvaras utanför bygg-
naden för att minimera brandbelastningen
inne i byggnaden. Brännbart emballage
och brännbara byggsopor transporteras ut
ur byggnaden innan arbetsdagens slut.

Byggmaterial får givetvis inte förvaras
i utrymningsvägar eller i korridorer som
betraktas som väg till utrymningsväg.

Heta arbeten och andra brandstiftare:
All form av heta arbeten ska så långt det
är möjligt utföras utanför byggnaden.
Heta arbeten ska utföras av certifierad
personal. Inga Heta arbeten får påbörjas
utan brandskyddsansvariges kontroll och
tillstånd.

Gasflaskor får på inga villkor förvaras
inne i Studentskrapan, utan ska efter ar-
betstid alltid föras ut ur byggnaden och
förvaras i de containrar för gas som an-
ordnats på väl tilltagna avstånd från
byggnaderna – Studentskrapan och bodar.
Bild 7 visar en sådan container – väl ven-
tilerad, uppmärskt med standardiserade
skyltar, målad i orange färg med mer. ■
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Bild 10: Öppningar i bjälklag skyddas
temporärt under byggtiden med

brandduk.


