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Råd och anvisningar 
Upprättat av Nerikes Brandkår: 2021-04-09 

Dokumentansvarig: Brandingenjör Daniel Langenbach 

Kontakt: info@nerikesbrandkar.se 

 

 

Räddningsvägar samt utrymning med hjälp av  

räddningstjänstens stegar 

Dessa anvisningar har upprättats för att förtydliga hur framkomlighet och uppställningsplatser ska utformas 

med hänsyn till Nerikes Brandkårs stegutrustning. Uppställningsplatserna är applicerbara då räddningstjäns-

ten utgör den alternativa utrymningsvägen via fönster/balkong eller för att möjliggöra tillträde till en bygg-

nads vind.  

Utformning av räddningsväg 
Figur 1 visar en släckbil som kör in i ett gatt med en bredd av 3,1 meter. Det visar vikten av breddökning och 

hindersfritt område i anslutning till en räddningsväg. Med fördel utförs en räddningsväg bredare än 3,0 meter. 

En räddningsväg ska uppfylla följande krav: 

• Minst 3,0 meter körbanebredd. 

• Minst 4,0 meter fri höjd. 

• Maximalt 8 % lutning i längsriktning. 

• Maximalt 2 % tvärfall. 

• Minst 50 meter vertikalradie. 

• Minst 7,0 meter innerradie i kurvor samt tillräcklig 

breddökning och hindersfritt område före, genom och 

efter kurvan. 

• Bärighet motsvarande gatunätets bärighet. 

• Underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid 

eller tidpunkt på dygnet. 

• Skyltas (se figur 2)  

 

 

  

Figur 1 

Figur 2 
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Det ska vara god framkomlighet vid inkörning till räddningsvägar. Hinder så som bommar och stolpar ska lätt 

kunna resas eller avlägsnas. Eventuell låsning av hinder kan ske med s.k. brandkårslås alternativt trekantslås, 

se figur 3 och 4.  

 

  

  
”Brandkårsnyckel” Trekantsnyckel 

 

 

Utformning av räddningsväg vid kurvor  

  

 

Uppställningsplats höjdfordon  
Högsta höjd som Nerikes Brandkår kan hjälpa till vid en utrymning via höjdfordon är 23 meter till underkant 

fönster eller överkant balkongräcke.   

• Minst 5,0 meter bred och 12 meter lång. 

• Ej större lutning än 8,5 % i någon riktning. 

• Bärighet 100 kN. 

• Skyltas. 

• Placerad så att fordonet inte måste backa för att nå avsedd plats. 

• Höjdfordonets utrustning ska kunna resas till avsedd angreppspunkt utan att hindras av utstickande 

byggnadsdelar, större träd eller grenar, parkering eller dylikt.   

• Underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet. 

  

Figur 3 Figur 4 

Figur 5 Figur 6 
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Uppställningsplatsen ska vara förlagd utanför de balkonger eller fönster som avses. Avstånd mellan husvägg 

och uppställningsplatsen ska inte överstiga 9 meter. Dessutom ska det finnas ett manöverutrymme på minst 1 

meter på respektive sida om stödbenen, totalt 7 meter (figur 7, OBS! inte skalenligt).  

Uppställningsplatsen bör heller inte placeras närmre än 2 meter från byggnadens fasad/balkongkant för att 

skapa arbetsyta kring fordonet samt tillgänglighet lägre ner i byggnaden. Bäst förutsättningar för ett snabbt 

och säkert ingripande uppnås genom att uppställningsplatsen placeras med ett avstånd på 6-9 meter från fa-

sad/balkongkant.   

Om däremot uppställningsplatsen placeras på sådant sätt att fronten (hytten) av höjdfordonet är riktad rakt 
mot byggnaden är det maximala avståndet mellan bilens front och byggnaden 6 meter. Stegutläggningen blir 
då längre än vad som accepteras i sidled men på grund av bilens konstruktion är det möjligt att ha ett längre 
utlägg rakt framför bilen. 
 

 

 

 När fordonet är parkerat på uppställningsplatsen kan höjdfordonet komma åt utrymningsvägar 4 meter åt 

respektive håll från uppställningsplatsen i båda riktningarna, se figur 8. 

 

   

Figur 7 

Figur 8 
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   Exempel på skyltning av uppställningsplatsen  

 

 

 

 

 

Framkomlighet för bärbar stegutrustning  
Stegen ska kunna bäras till uppställningsplatsen av två personer i lättare terräng. Stegen ska ej behöva lyftas 

över staket, murar m.m. eller transporteras över kraftigt lutande underlag. Vid transport av stegen ska det 

beaktas att den har måtten 5,0 x 0,8 meter. Detta medför att vid trånga passager i gångar, trappor och lik-

nande ska minsta bredden vara 1,5 meter. Vid riktningsförändringar krävs att stegens hela längd får plats, dvs. 

5,0 meter. Nedan visas ett exempel på måtten i en trappa med riktningsförändring.   

Nerikes Brandkår anser inte att det är ett alternativ att fastighetsägaren placerar en stege på exempelvis en 

innergård som räddningstjänsten ska använda. Detta då stegen enligt arbetsmiljöreglerna måste underhållas 

och kontrolleras samt att det är vår skyldighet att säkerställa att så är gjort innan stegen används. 

  
  

  

Figur 9  

Figur 10  
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Uppställningsplats bärbar stege  
Boverkets byggregler medger att räddningstjänstens bärbara stege kan användas om det vertikala avståndet 

mellan marken och ett fönsters underkant eller balkongräcket inte överstiger 11,0 meter. Vid utrymning med 

hjälp av bärbar stege ska det finnas uppställningsyta enligt den beskrivning av uppställningsplats för bärbar 

stege som finns på bilden nedan. Uppställningsplatsen ska skyltas vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximalt avstånd mellan släckbil och uppställningsplats för bärbara stegar är 50 meter. 

Maximalt avstånd mellan släckbil och angreppsväg för invändig släckning (exempelvis byggnaders entréer) är 

50 meter. 

  

 

  

Figur 11 
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Belysning, banderoller eller andra föremål över räddningsväg  
Om nödutrymning förutsätts ske med hjälp av räddningstjänstens stegbil via befintligt gatunät eller särskild 

räddningsväg, måste detta gaturum utformas så att en räddningsinsats inte försvåras.  För att möjliggöra en 

effektiv uppställning av stegbilen samt för att minimera insatstiden bör belysningsarmaturer inte placeras så 

att de hindrar räddningsfordonets räckvidd.  

För att kunna manövrera stegen på räddningsfordonet anser räddningstjänsten att uppställningsplatsen 

måste vara fri i höjdled inom en sträcka av minst 20 meter enligt figur nedan. Här visas två acceptabla varian-

ter med den typen av belysning som är placerad på vajer över gatan/räddningsvägen.   

  

 
  

 

Det andra alternativet tillåter att det inom ett avstånd om 5 meter får vara flera belysningskällor. Detta för-

utsätter att det finns utrymme för stegbilen att ställa upp på båda sidor av belysningszonen, samt att belys-

ningen är monterad på sådan höjd över markplanet att den inte försvårar framkomligheten för fordonet 

(minst 4 meter fri höjd) och att den samtidigt inte är placerad så högt att den hindrar maskinstegens räck-

vidd. 

  

           meter 20                 20  meter                       meter 20   

       2  meter 0                  20  meter                          meter 20   

           meter 5                             meter 5   
    Belysningszon                      Belysningszon   Figur 12  


