
Tjänsteskrivelse 
Till Direktionen för Nerikes Brandkår 

Diarienummer:  

   Datum: 2020-09-03 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläggande om vite 
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen: 

- att med stöd av 5 kap. 2§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor förelägga Vätternterassen 
AB, 556480-9555 för fastigheten Skyrsta 7:1, Skyrsta 413 (Vätternterassen) om vite i enlighet 
med punkterna 1-9 nedan 

 
1. Vid ett vite om 70 000 kronor upprätta ett horisontellt plan i form av gallerdurk eller liknade 

som ska anslutas mot de två fönstren från rummen österut på plan 2 i arbetarbostaden. 

Planet ska förses med skyddsräcke och erhålla en bredd från fasaden på 1 meter. Avståndet 

mellan fönstrets underkant och det utvändiga planet ska ej överstiga 1,2 meter. En fast 

monterad fasadstege ska anslutas mot planet ner till marknivå.  

 

2. Vid ett vite om 70 000 kronor upprätta en plattform av gallerdurk över nocken på det lägre 

belägna taket som ska anslutas till båda fönstren från rummen västerut på plan 2 i 

arbetarbostaden. Plattformen ska utrustas med ledstång och leda till en fast monterad stege 

ner till marknivå.  

 

3. Vid ett vite om 20 000 kronor montera trådlöst sammankopplade brandvarnare i samtliga 

boenderum, tvättstuga, kök och allrum i arbetarbostaden. En brandvarnare ska monteras i 

taket på båda planen som sammanbinds med den invändiga trappan. Rum där människor 

sover ska förses med brandvarnare i taket. Brandvarnarna ska uppfylla SS-EN 14604.  

 



4. Vid ett vite om 20 000 kronor att samtliga boenderumsdörrar i arbetarbostaden ska förses 

med dörrstängare i lägst klass C1.  

 

5. Vid ett vite om 10 000 kronor att rum nummer 8 och bröllopssvitens beslagning i herrgården 

ska göras lätt öppningsbar utan verktyg eller nyckel. Låsvred kan förses med lätt forcerbar 

plastkåpa.  

 

6. Vid ett vite om 10 000 kronor att beslagningen på dörren på andra våningen till rummet som 

leder till utvändiga trappan i annexet ska göras lätt öppningsbar utan verktyg eller nyckel. 

Låsvred kan förses med lätt forcerbar plastkåpa.  

 

7. Vid ett vite om 10 000 kronor att dörren till gästrum med fönsterglas i arbetarbostaden ska 

bytas mot en dörr i brandteknisk klass EI30.  

 

8. Vid ett vite om 20 000 kronor att genomlyst vägledande markering ska monteras i 

utrymningsvägarna på plan 2 och 3 i herrgården.  

 

9. Vid ett vite om 10 000 kronor att genomlyst vägledande markering ska monteras över de två 

dörrarna för utrymning i korridoren på andra våningen i annexet.  

 

 

Ärendebeskrivning 

 Nerikes Brandkår har 2019-06-11 genomfört tillsyn vid Vätternterrassen, Skyrsta 413, med stöd av 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen genomförs för att kontrollera att kravet på ett 

skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO är uppfyllt.  

En tjänsteanteckning har upprättats och kommunicerats med Vätternterrassen AB.  

Efter kommunicering av tjänsteanteckningen har Nerikes Brandkår upprättat ett föreläggande (2019-

08-07) med åtgärdstid satt till 2020-05-01. Vid efterkontroll noterades det att bristerna kopplat till 

det första föreläggandet inte är åtgärdade. Nerikes Brandkår upprättar därefter ett föreläggande om 

vite med krav om åtgärd 120 dagar efter att mottagaren har tagit del av beslutet.  

  

 

  

 

  

Bilagor 

Föreläggande om vite, diarienummer 2019-000736 

 

Per-Ove Staberyd   Ulf Smedberg 

Brandchef    Vice Brandchef förebyggande 
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Beslut 
Nerikes Brandkår förelägger med stöd av 5 kap. 2§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor Vätternterrassen 

AB, 556480-9555 att på fastigheten Skyrsta 7:1, Skyrsta 413, (Vätternterrassen) att vidta nedan angivna 

åtgärder. Åtgärderna ska genomföras snarast, dock senast 120 dagar efter att bolaget fått del av detta beslut.  

1. Vid ett vite om 70 000 kronor upprätta ett horisontellt plan i form av gallerdurk eller liknade som 

ska anslutas mot de två fönstren från rummen österut på plan 2 i arbetarbostaden. Planet ska förses 

med skyddsräcke och erhålla en bredd från fasaden på 1 meter. Avståndet mellan fönstrets 

underkant och det utvändiga planet ska ej överstiga 1,2 meter. En fast monterad fasadstege ska 

anslutas mot planet ner till marknivå.  

 

2. Vid ett vite om 70 000 kronor upprätta en plattform av gallerdurk över nocken på det lägre belägna 

taket som ska anslutas till båda fönstren från rummen västerut på plan 2 i arbetarbostaden. 

Plattformen ska utrustas med ledstång och leda till en fast monterad stege ner till marknivå. 

 

3. Vid ett vite om 20 000 kronor montera trådlöst sammankopplade brandvarnare i samtliga 

boenderum, tvättstuga, kök och allrum i arbetarbostaden. En brandvarnare ska monteras i taket på 

båda planen som sammanbinds med den invändiga trappan. Rum där människor sover ska förses 

med brandvarnare i taket. Brandvarnarna ska uppfylla SS-EN 14604. 

 

4. Vid ett vite om 20 000 kronor att samtliga boenderumsdörrar i arbetarbostaden ska förses med 

dörrstängare i lägst klass C1. 

 

5. Vid ett vite om 10 000 kronor att rum nummer 8 och bröllopssvitens beslagning i herrgården ska 

göras lätt öppningsbar utan verktyg eller nyckel. Låsvred kan förses med lätt forcerbar plastkåpa. 

 

6. Vid ett vite om 10 000 kronor att beslagningen på dörren på andra våningen till rummet som leder 

till utvändiga trappan i annexet ska göras lätt öppningsbar utan verktyg eller nyckel. Låsvred kan 

förses med lätt forcerbar plastkåpa. 

 

7. Vid ett vite om 10 000 kronor att dörren till gästrum med fönsterglas i arbetarbostaden ska bytas 

mot en dörr i brandteknisk klass EI30. 

 

Diarienummer 

2019-000736 

Datum 
2020-08-28 

   

   

   

Handläggare  Vätternterrassen AB 

Mathias Johansson  Rolf Svedberg 

010-176 20 70  Skyrsta Vasshammaren 411 

mathias.johansson@nerikesbrandkar.se  696 94 Hammar 
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8. Vid ett vite om 20 000 kronor att genomlyst vägledande markering ska monteras i 

utrymningsvägarna på plan 2 och 3 i herrgården. Se figur 3 och figur 4 för utförande.  

 

9. Vid ett vite om 10 000 kronor att genomlyst vägledande markering ska monteras över de två 

dörrarna för utrymning i korridoren på andra våningen i annexet.  

 

10. Uppdatera utrymningsplanerna på alla boenderum så de överensstämmer med verkligheten.  
 

11. Tömma korridoren på plan 2 i annexet på brännbart material. 

 

12. Upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete i samtliga byggnader där det bedrivs hotellverksamhet. 

Egenkontroller av brandskyddet ska genomföras systematiskt under året och dokumenteras i teknisk 

plattform eller i pärm. 

 

13. Utföra kontroller av brandlarmanläggningen och dess överföring varje kvartal. Dokumentationen 

ska sparas och integreras i det systematiska brandskyddsarbetet, samt vara tillgänglig för kontroll 

vid framtida myndighetsutövning.  
 

 

Överklagande 
Ovanstående beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag ni mottagit föreläggandet. Överklagandet 

ställs till Länsstyrelsen Örebro län, 701 86  Örebro och sänds till Nerikes Brandkår, Box 33600, 701 35  

Örebro. I skrivelsen ska ni ange vilket/vilka delar av beslutet som överklagas samt hänvisning till aktuellt 

diarienummer. Ange varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni önskar. Redogör även för 

andra uppgifter som ni anser kan ha betydelse i ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad. 
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Redogörelse för ärendet 

Nerikes Brandkår har 2019-06-11 genomfört tillsyn vid Vätternterrassen, Skyrsta 413, med stöd av lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynen genomförs för att kontrollera om ni uppfyller kravet på 

ett skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2 § LSO.  

En tjänsteanteckning har upprättats och kommunicerats med Vätternterrassen AB. 

Efter kommunicering av tjänsteanteckningen har Nerikes Brandkår upprättat ett föreläggande  

(2019-08-07) med åtgärdstid satt till 2020-05-01. Vid efterkontroll noterades det att bristerna kopplat till det 

första föreläggandet inte är åtgärdade. Nerikes Brandkår upprättar därefter ett föreläggande om vite med 

krav om åtgärd 120 dagar efter att mottagaren har tagit del av beslutet. 

Gällande regler 

2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla 

utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. 

Redogörelse för sakförhållandena 

Beskrivning av Herrgården 

Byggnaden är uppförd 1912 och är i tre plan med källare. Varje våningsplan är ca 350 m2. Stommen består 

av sten och tegel. Fasaden är putsad. Taket består av en träkonstruktion med tegelpannor som 

takbeklädnad. Dörrar in till de två invändiga trapphusen är utrustade med dörrstängare. Dörrarna in till alla 

boenderum är försedda med dörrstängare.   

Släckutrustningen består av handbrandsläckare och brandfiltar. Det sitter utrymningsplaner vid entréerna 

samt inne på alla boenderum. Det finns ett internt automatiskt brand- och utrymningslarm installerat i 

byggnaden.  

Utrymningen från plan 1 sker via dörrar i fasad direkt ut i det fria. Från boenderummet på plan 1 sker 

utrymningen via dörr i fasad alternativt via fönster till plattform till utvändig spiraltrappa.  

Från plan 2 sker utrymningen via korridoren till två invändiga trapphus alternativt via två utvändiga 

spiraltrappor. Tillträde till norra utvändiga trappan erhålls genom dörr i fasad från korridor. Tillträde till 

södra utvändiga spiraltrappan erhålls via låst boenderum genom fönster vidare till trappa. Nyckeln hänger 

vid sidan av dörren i låst nyckelskåp där glaset på skåpet måste krossas för att få tillgång till nyckeln. 

Utrymningen från plan 3 sker via två invändiga trapphus alternativt via låst boenderum genom dörr vidare 

till trappa. Nyckeln hänger vid sidan av dörren i låst nyckelskåp där glaset på skåpet måste krossas för att 

få tillgång till nyckeln. Rum 10 utrymmer över rum 11 och konferensanläggningen kan alternativt 

utrymma över rum 11.  Beslagningen består av trycke med låsvred alternativt enbart trycke samt trycke 

med låscylinder med nyckellåsning. 

Beskrivning av Annexet  

Byggnaden är uppförd innan 1960 och är i två plan. Varje våningsplan är ca 150 m2. Stommen är i betong 

med träpanel som fasadbeklädnad. Taket är belagt med tegel. Dörrarna in till alla boenderum är försedda 

med dörrstängare. 

Släckutrustningen består av handbrandsläckare. Det finns ett internt automatiskt brand- och 

utrymningslarm installerat i byggnaden.  
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Utrymningen från boenderummen på plan 1 sker via korridor till dörr i fasad direkt ut i det fria alternativt 

via altandörr eller fönster från varje boenderum direkt ut i det fria. Från plan 2 sker utrymningen via 

korridor till invändigt trapphus och direkt ut i det fria. Den alternativa utrymningsvägen sker via låst 

boenderum genom toalettfönster till plattform och utvändig brandtrappa. Nyckeln hänger vid sidan av 

dörren i låst nyckelskåp där glaset på skåpet måste krossas för att få tillträde till rummet. Beslagningen 

består av trycke med låsvred. 

Beskrivning av Mats stuga  

Byggnaden är uppförd uppskattningsvis 1900 och är i ett plan. Byggnadens area är ca 80 m2. Hela 

byggnaden består av en träkonstruktion. Utrymningen sker via dörrar och fönster direkt ut i det fria. 

Beskrivning av Sjöstugan 

Byggnaden är uppförd uppskattningsvis 2017 och är i två plan. Byggnadens area är ca 30 m2. Stommen 

består av trä och fasaden är putsad. Taket är belagt med papp. Utrymningen sker via dörrar och fönster 

direkt ut i det fria. 

Beskrivning av lägenhetsvillan 

Byggnaden är uppförd någon gång på 1960-1970 talet och nyligen renoverad till tre lägenheter. 

Byggnaden är i ett plan och area är ca 200 m2. Hela byggnaden består av en träkonstruktion med 

tegelpannor som takbeklädnad. Det finns brandvarnare i lägenheterna. Utrymningen sker via dörrar och 

fönster direkt ut i det fria. 

Beskrivning av arbetarbostad 

Byggnaden är uppförd uppskattningsvis 1900 och är i två plan. Byggnadens area är ca 200 m2.  

Stommen består av sten och trä. Fasaden består av puts och träpanel. Taket är belagt med taktegel. 

Utrymningen från markplan sker via dörrar och fönster direkt ut i det fria. Från plan 2 sker utrymningen 

via invändig trappa vidare till dörr i fasad alternativt via fönster ut på tak och hoppa sista biten ner till 

marknivå. 

Beskrivning av verksamheten 

Vätternterrassen är ett vandrarhem/hotell med tillgång till flera rum, lägenheter och stugor för uthyrning.  

I herrgården finns det en restaurangverksamhet med tillstånd för alkoholservering. Alkohol serveras 

normalt inte till luncher, utan mest vid tillställningar så som bröllop. Det finns en konferensanläggning på 

plan 3 med plats för 80 personer. Det finns 12 boenderum för uthyrning i herrgården. 

I annexet finns det 12 boenderum. I sjöstugan och Mats stuga finns det plats för ett sällskap samt tre 

sällskap i lägenhetsvillan. Lägenheterna och stugorna hyrs ut en vecka åt gången. I arbetarbostaden finns 

det tillgång till tre rum med gemensamt kök och sällskapsrum.  

Det arbetar 4-5 personer på hotellet. Anställda bedöms ha god lokalkännedom. Besökare på hotellet kan 

inte förväntas ha god lokalkännedom vara berusade och kan inte förväntas vara vakna. 
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Skäl för beslutet 

1. Det saknas en alternativ utrymningsväg från plan 2 i arbetarbostaden. För att gäster ska få tillgång 

till en till oberoende utrymningsväg ska fönstren användas för utrymning direkt ut från respektive 

boenderum. Utanför fönstren ska ett horisontellt plan med skyddsräcke monteras som gästerna kan 

kliva ut på för att sedan klättra ner för den fast monterade fasadstegen. Om gäster ges möjlighet att 

utrymma direkt från boenderummen ökar utrymningssäkerheten, eftersom utrymningsvägen över 

gemenshetsdelen med köket kan vara blockerad av brand och brandrök  

 

 

 

Figur 1. Horisontellt plan med stege. 

2. Det saknas en alternativ utrymningsväg från plan 2 i arbetarbostaden. För att gäster ska få tillgång 

till en till oberoende utrymningsväg ska fönstren användas för utrymning direkt ut från respektive 

boenderum. Utanför fönstren på det lägre belägna taket ska en takbrygga med ledstång monteras 

som gästerna kan kliva ut på för att sedan ta sig till takfoten och klättra ner för den fast monterade 

fasadstegen. Om gäster ges möjlighet att utrymma direkt från boenderummen ökar 

utrymningssäkerheten, eftersom utrymningsvägen över gemenshetsdelen med köket kan vara 

blockerad av brand och brandrök  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Takbrygga med ledstång samt anslutande fasad stege vid takfot. 
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3. Det saknas system för tidig varning i arbetarbostaden. För att gäster ska få kännedom om en brand i 

byggnaden ska alla utrymmen där gäster sover samt allrum, tvättstuga och kök detekteras av 

trådlöst sammankopplade brandvarnare som kommunicerar med varandra så att gäster får en så 

tidig varning som möjligt och kan påbörja en utrymning i ett tidigt skede.  

 

4. Dörrarna till rummen i arbetarbostaden saknar dörrstängare. För att brand och brandgaser inte ska 

sprida sig direkt in till rummen från gemensamhetsdelen ska dessa dörrar vara stängda och förses 

med dörrstängare. När dörrarna är stängda kan gäster utrymma varje rum via fönstret och får mer 

tid för utrymning eftersom dörrarna kommer att hålla rummen fria från brandrök under tiden 

utrymningen genomförs. 

 

5. Beslagningar på dörr för utrymning till utvändig trappa genom rum 8 och bröllopssviten består av  

trycke med låscylinder med nyckellåsning, Nyckeln hänger i ett nyckelskåp vid sidan av dörren 

med en glasruta som måste krossas för att få fram nyckeln till dörren. För att gäster snabbt ska 

kunna utrymma genom dörren och vidare till utvändiga brandtrappan får inte dörren vara låst och 

öppnas med nyckel. Beslagningen ska därför kompletteras med ett låsvred. Låsvredet kan förses 

med lätt forcerbar plastkåpa. Med den nya beslagningen kommer gäster kunna öppna dörren direkt 

och slipper hantera nycklar och risken för att utrymningen försenas reduceras.  

 

6. Det finns ett bygglov inlämnat om fasadförändringar med altandörrar och balkonger på plan 2 åt 

väster. Beslagningar på dörr för utrymning till utvändig trappa genom rummet på andra våningen i 

annexet består av trycke med låscylinder med nyckellåsning, Nyckeln hänger i ett nyckelskåp vid 

sidan av dörren med en glasruta som måste krossas för att få fram nyckeln till dörren. För att 

gäster snabbt ska kunna utrymma genom dörren och vidare till utvändiga brandtrappan får inte 

dörren vara låst och öppnas med nyckel.  

 

Beslagningen ska därför kompletteras med ett låsvred. Låsvredet kan förses med lätt forcerbar 

plastkåpa. Med den nya beslagningen kommer gäster kunna öppna dörren direkt och slipper 

hantera nycklar och risken för att utrymningen försenas reduceras.  

När bygglovet om fasadförändringar av annexet har fått slutbesked ska den nya alternativa 

utrymningsvägen gå genom dörren till vänster om den nuvarande dörren för utrymning. 

Utrymningsvägen kommer gå genom rummet till altandörren och vidare från balkongen till 

utvändig brandtrappa. Beslagningen flyttas då till den nya dörren för utrymning.  

 

7. En dörr till ett boenderum på plan 2 i arbetarbostaden har en brandtekniskt oklassad glasruta. För att 

brand och brandgaser inte ska komma in i rummet måste dörren klara den värme som en brand 

genererar. Nuvarande glasruta bedöms gå sönder vid värmepåverkan från en brand. Om dörren byts 

ut alternativt förses med skivor av eternit eller annan obrännbar mineralskiva kommer branden 

hållas utför rummet och utrymningen kan genomföras på ett säkert sätt genom fönstret.   

 

8. De vägledande markeringarna i herrgården är efterlysande och kommer att vara svåra att observera 

om rök spridit sig i lokalen. För att gäster med begränsad eller ingen lokalkännedom snabbt ska 

uppfatta utrymningsvägarna ska dessa markeras med genomlyst vägledande markering. 

Utrymningsvägarna kommer då lättare att uppfattas på ett längre avstånd och även om rök och 

mörker har gjort sikten sämre. 
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 Figur 3. Ritningarna föreställer var genomlyst vägledande markering ska placeras på plan 2. 

 

Figur 4. Ritningarna föreställer var genomlyst vägledande markering ska placeras på plan 3. 

  

9. De vägledande markeringarna i annexet är efterlysande och kommer att vara svåra att observera 

om rök spridit sig i lokalen. För att gäster med begränsad eller ingen lokalkännedom snabbt ska 

uppfatta utrymningsvägarna ska dessa markeras med genomlyst vägledande markering.  

Efterlysande 

vägledande 

markering 

Genomlyst 

vägledande 

markering 

PLAN 2 

Efterlysande 

vägledande 

markering 

Genomlyst 

vägledande 

markering 
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Under byggtiden ska genomlysta skyltar monteras ovanför dörrposter i korridoren. (Toalettdörren 

markeras med efterlysande vägledande markering). Utrymningsvägarna kommer då lättare att 

uppfattas på ett längre avstånd och även om rök och mörker har gjort sikten sämre. När bygglovet 

om fasadförändringar av annexet har fått slutbesked ska dörren till vänster om den nuvarande 

dörren för utrymning markeras med genomlyst vägledande markering samt altandörren förses med 

efterlysande vägledande markering. 

 

10. Utrymningsplanerna överensstämmer inte med verkligheten. För att gäster med begränsad 

lokalkännedom ska kunna orientera sig och lätt kunna identifiera utrymningsvägarna från sina 

respektive boenderum ska utrymningsplanerna monteras på insidan av dörren eller väggen och 

överensstämma med verkligheten när man står framför och läser dem. Utrymningsplanerna skall 

vridas eller monteras på annan vägg för att överstämma med verkligheten.  Det ska framgå var 

återsamlingsplatsen är samt hur man larmar räddningstjänsten. Informationen bör finnas på svenska, 

engelska och tyska.  

 

11. Det finns brännbart material och kaffekokare på plan 2 i annexet. För att minska risken för 

uppkomst av brand i korridoren som är utrymningsväg för rummen på plan 2 ska detta utrymme 

tömmas på värmealstrande hushållsmaskiner och möbler med stoppning etc. Om korridoren är tömd 

på brännbart material och elektiska produkter minskar risken för uppkomst av brand och 

utrymningsvägarna från plan 2 blir säkrare. 

 

12. Det bedömdes att inga kontroller av brandskyddet genomfördes från verksamhetens sida samt att 

kunskapen om hur dessa egenkontroller ska genomföras saknas. Vid rundvandringen noterades 

brister så som uppställda dörrar i brandcellsgräns och avsaknaden av brandsläckningsutrustning 

vid markerade platser.  För att verksamheten ska få kontroll på sitt brandskydd ska egenkontroller 

av brandskyddet genomföras av särskild utsedd person ur personalen. Kontrollerna ska göras efter 

checklista och innefatta kontroller av brandsläckningsutrustning, utrymningsvägar, vägledande 

markering, brandcellsgränser och brandlarm. Kontrollerna ska ske systematiskt under året. 

Kontrollerna ska dokumenteras och sparas i pappersform i pärm eller i teknisk plattform. 

Dokumentationen ska kunna visas upp vid framtida tillsyner.  

 

13. Det automatiska brand- och utrymningslarmet på hotellet kontrolleras inte i dagsläget. För att få 

systematik i kontrollerna ska dessa genomföras kvartalsvis och innefatta hörbarhet av larmet samt 

kontroll av enskilda detektorer och överföring till larmskåp med hjälp av magnet. Det automatiska 

brand- och utrymningslarmets funktion är en förutsättning för att utrymningen ska fungera från 

byggnaderna så det är av yttersta vikt att anläggningen är funktionskontrollerad och aktiv när 

gäster sover. Kontrollerna ska dokumenteras och integreras i det systematiska brandskyddsarbetet.  

 

 

 

_____________________________________ 

Mathias Johansson 

Brandinspektör 
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Delgivningskvitto 

Angående tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor med Dnr 2019-000736. 

 

 

Det är viktigt att Ni så fort som möjligt bekräftar att Ni tagit del av ovan nämnda handling/handlingar 

genom att fylla i och skicka tillbaka delgivningskvittot snarast. 

 

 

……………………… 

Datum då Ni tog emot handlingen 

 

 

 

……………………… 

Datum 

 

………………………………….……… 

Namnteckning 

 

………………………………………… 

Namnförtydligande 

Handläggare 

Mathias Johansson 

 

 


	Tom sida

