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Yttrande om ny byggnation Kristina 6.
Kommunens diarienummer: LOV 2019-000082.
Verksamheten ska byggas på Kristina 6.
Räddningstjänsten har tagit emot en begäran om granskning av inkomna handlingar för rubricerad
verksamhet.
Underlag vid granskning har varit:
 Ritningar samt ansökan, daterad 2019-02-06. Inkommen till kommunen 2019-07-18.
 Platsbesök tillsammans med Mikael Hagberg på den tänkta byggplatsen.
 Brandskyddsbeskrivning daterad 2019-08-08. Inkom till räddningstjänsten 2019-08-11.

Bedömning
Räddningstjänsten har följande synpunkter på brandskyddsbeskrivningen:
1. Uppställningsplatsen för bärbarstegutrustning inne på gården måste säkerställas gällande
ytan 5x4 meter, det skall finnas arbetsyta när stegen skall resas. På ritning står det att en
uteplats kommer att finnas, den får inte påverka uppställning av vår stegutrustning. Möbler
mm skall vara lätta att flytta.
2. Gällande punkt 6.4 ytterväggar. Räddningstjänsten vill ha ytterligare förklaring på detta så
BBR 5:551 uppfylls för BR 1 byggnad.
3. Gällande avstånd till byggnad på Kristina 7, avståndet är under 7 meter samt att byggnaden
har fönster, 4 stycken samt en dörr. Detta är inte beskrivet i punkt 10.1, har man räknat med
detta som en risk? Övrigt gällande byggmaterial på loftgångar, trappa beskrivs. Man skall
bygga med obrännbart material.
4. Gällande yttervägg som placeras i tomtgräns mot Öster anser räddningstjänsten att dessa
skall utföras enligt BBR 5:611. Detta med tanke på eventuella kommande bebyggelser på
angränsande fastigheter.
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5. Angående uppställningsplats på Solgatan med räddningstjänstens stegutrustning/hävare för
utrymning från plan 3. Detta är en utryckningsväg för polisens fordon, från deras garage.
Detta kommer att medföra problem vid uppställning av bärbar stegutrustning samt hävaren.
Gällande hävare så kommer den att ta hela gatans bredd samt del av trottoar mot fastigheten
Hoppet 6 (polishuset), vid uppställning av bärbar stegutrustning så kommer vi att behöva
använda ungefär halva gatans bredd. Med andra ord kan vi endast använda vår bärbara
stegutrustning för utrymning under förutsättning att polisen inte har några
invändningar mot detta. Polisen kommer att komma in med ett eget yttrande i denna fråga.

Med vänlig hälsning
Tillsynsförrättare
Anders Dahn

Kvalitetsgranskad av
Avdelningschef Samhällsskydd
Johan Lindström
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