Uppdragsnamn

Del av Geografiboken1, Stockholm- Förutsättningarför utrymning och räddningsinsats
Uppdragsgivare

Uppdragsnummer

Datum

ÅWLArkitekter

502353

2020-09-08

Handläggare

Egenkontroll

Internkontroll

JennieWigren

JWn

2020-09-08 JAN

2020-09-08
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utrymning och räddningsinsats
1.

Inledning

Inom Kv.Geografibokeni Abrahamsberg,Stockholmplanerasett nytt vård- och omsorgsboendei
fyra våningsplan.
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Planförslagetpåverkarej utrymning eller räddningstjänstensinsatsför intilliggandefastigheter.
DennaPM omfattar däravenbart aktuell del av fastigheten.

Figur1 Perspektivbildpå planeradny byggnadinom del av Geografiboken1. Bild hämtad från;
https://vaxer.stockholm/projekt/vard--och-omsorgsboende-utmed-vasterled/

2.

Dimensionerandeförutsättningar

Dennahandlingredovisardelar av de brandskyddstekniska
krav som gällerför att uppfylla Plan-och
bygglagen(2010:900)8 kap 4 §. Kravensom redovisasär utifrån nu gällandebyggreglerBFS2011:6
med ändringart o m BFS2020:04(BBR29).
Vård-och omsorgsboendeskauppfylla kravenför verksamhetsklass
5B.
Byggnadenskauppfylla kravenför byggnadsklass
Br 1.
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3.

Utrymning

Utrymningfrån byggnadenskadimensionerasutan hänsyntill räddningstjänstensmedverkan.
Utrymmendär personervistasmer än tillfälligt skautformas med tillgångtill minst två av varandra
oberoendeutrymningsvägar.Det skafinnastillgångtill minst en utrymningsvägfrån varje plan.
Utrymningsvägarkan utgörasav trapphus,utrymningskorridoreroch dörrar till det fria. Fönsterär ej
en tillåten utrymningsvägfrån aktuell verksamhet.Trapporoch korridorer som utgör utrymningsväg
skaha en fri bredd på minst 0,90 m och en fri höjd på minst 2,00 m. Dörrar skaha en fri bredd på
minst 0,8 m och en fri höjd på minst 2,00 m.
Gångavståndtill närmasteutrymningsvägskainte överstiga45 m. Där gångvägensammanfaller
räknasden gemensammadelen 2 gångerden verkligalängden.

4.

Brandskyddstekniskainstallationer

Utrymmen i verksamhetsklass
5B skaförsesmed vägledandemarkeringar,allmänbelysningoch
nödbelysning.
Utrymmen i verksamhetsklass
5B skaförsesmed boendesprinkler.
Utrymmeni verksamhetsklass
5B skaförsesmed utrymningslarmsom aktiverasmanuellt och med
automatisktbrandlarm.

5.

Brandcellsgränser,fasadoch bärandekonstruktioner

Byggnadenskadelasin i brandcelleri lägstklassEI60.
Avskiljningmellan byggnadensbrandcellerskaävenfinnasi byggnadensfasad.Byggnadensfasadska
utföras i obrännbartmaterial alternativt med ett systemsom uppfyller SPFIRE105.
Byggnadenskaplacerasminst 8 m från annanbyggnad.Om inte detta uppnåskan
brandskyddtekniskaåtgärdertillkomma.
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Byggnadenskaha en bärförmågavid brand i lägstklassR60.

6.

Räddningstjänstensinsats

6.1

Framkomlighet

Räddningsväg
och uppställningsplatsskautformas vad avserexempelvisfri höjd, marklutning,bredd,
svängradieoch bärighetså att räddningstjänstensstörre fordon kan ta sig fram.
Om gatunäteteller motsvarandeinte ger åtkomlighetskasärskildräddningsväganordnassom ger
god framkomlighet.Räddningsväg
skavara skyltadoch ha uppställningsplatserför erforderliga
fordon.
Räddningsväg
skavara utformad enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

körbanebreddminst 3,0 m och vertikalradienminst 50 m
svängradieminst 7 m
fri höjd minst 4,0 m
fri portalbredd minst 3,5 m (gällerävenvid passageav utstickandebyggnadsdelar,träd, buskar
eller andrasidohinder)tålaaxeltrycket100 kN
hårdgjort ytlager
högstalängslutningom 8 % och högstatvärfall om 2 % samt
vinterväghållas
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Uppställningsplatsför stegutrymningkrävsej till vård- och omsorgsboendetdå utrymning via
räddningstjänstenej är aktuellt.

Figur2Brandplan upprättad av ÅWLArkitekter

6.2

Tillträdesvägar

Avståndetfrån uppställningsplatsoch angreppspunkti byggnadenskainte överstiga50 m vilket
uppfylls med föreslagetutförandeenligt Figur2.
Tillträdesvägarför invändigaräddningsinsatserkommer utgörasav dörrar i fasadoch trapphusinom
egnabrandceller.Avståndetmellannärmastetrapphuseller motsvarandeangreppspunktoch den
mest avlägsnadelen i byggnadenskainte överstiga50 m för att beaktaräddningspersonalens
möjlighet till insats.
Byggnadenbehöverej försesmed räddningshissdå den uppförs i 4 våningsplan.

6.3

Brandgasventilation
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Följandeutrymmen skaförsesmed brandgasventilationsom kan öppnas/aktiverasmanuellt av
räddningstjänsten:
•
•

6.4

Trapphus
Eventuelltvindsförrådoch källare

Stigarledningar

Stigarledningarär inte aktuellt i byggnadenom byggnadenhar en byggnadshöjdunder 24 m.

6.5

Brandpost

Brandpostnätetskautföras så att det uppfyller VAVP83,Allmännavattenledningsnätetoch VAVP76,
Vatten till brandsläckning.Detta förutsätts hanterasi exploateringenavområden och ej inom det
specifikaprojektet.
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