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1. Allmänt 

1.1 Inledning 

Dessa riktlinjer gäller för automatiska brandlarmanläggningar.  
 
Vissa delar i riktlinjerna är krav (markerade med fet kursiv stil) och avvikelser från dessa skall överenskommas med SRF. 
Icke överenskomna avvikelser kommer i händelse av skada att medföra förhöjd självrisk i enligt  2.2 nedan. 

1.2 Omfattning och ansvar 

Riktlinjerna omfattar generellt de byggnader som ägs av de kommuner och bolag som är anslutna till SRF. 
Externt inhyrda lokaler från annan ägare omfattas inte formellt av dessa riktlinjer. I dessa fall regleras 
brandskyddsåtagandet genom avtal. 
 
Ansvaret för att riktlinjerna är uppfyllda i alla relevanta delar åligger fastighetsägaren. Även i de fall som denne 
avtalsmässigt ålägger verksamheter(na) att svara för exempelvis larm så kommer icke överenskomna avvikelser från 
krav i dessa riktlinjer i händelse av skada att medföra förhöjd självrisk. I de fall fastigheten ägs av annan och ej försäkras 
av SRF men där kommunen äger innehållet tillämpas inte denna riktlinje. 

1.3 Giltighetstid 

Dessa riktlinjer träder i kraft 1 januari 2017. 

1.4 Tillämpningsanvisningar 

Som lägsta myndighetskrav gäller Boverkets byggregler (BBR) samt MSBs föreskrifter. Avvikelser från krav skall i varje 
enskilt fall överenskommas med SRF, d.v.s. undantag kommer inte att ske på en generell nivå utan måste vara specifika 
för objekt, verksamheter eller andra identifierbara grupperingar enligt befintliga fastighetslistor. 

2. Regelverk och kravnivåer 

2.1 Nuvarande status och retroaktivitet 

Fastigheter som omfattas av riktlinjerna har i många fall genomgått nybyggnad och om- och tillbyggnader under olika 
lagstiftningar och regelverk. Med det följer att nivån på det byggnadstekniska brandskyddet varierar. Behov av att 
retroaktivt uppfylla höjda krav sedan färdigställandet föreligger generellt endast för krav avseende automatiskt 
brandlarm.  

2.2 Avvikelser och alternativ utformning 

Frågor som rör avvikelser från riktlinjerna skall hanteras i dialog med SRF.  
 
Icke överenskomna avvikelser I händelse av skada på objekt som inte uppfyller dessa riktlinjer och där avvikelserna inte 
är överenskomna med SRF, sätts eljest utgående sammanlagd skadeersättning ned med 30 %, dock lägst ett (1) och 
högst 100 basbelopp. 

3. Byggnadsinformation 

3.1 Brandteknisk byggnadsklass 

Brandteknisk byggnadsklass styrs främst av byggnadens våningsantal, area samt av vilken verksamhet som finns i 
byggnaden. Dessa riktlinjer omfattar samtliga byggnadsklasser. 
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3.2 Verksamhetsklasser 

De olika verksamhetsklasserna beskrivs närmare i bilaga 1. 

4. Brandtekniska installationer 

4.1 Automatiskt brandlarm 

Larmsystem för brandskydd installeras med avsikt att: 

 Erhålla en tidig upptäckt av brand och därmed skapa möjligheter till en snabb utlarmning av räddningstjänsten 
och förbättrade insatsförutsättningar.  

o I detta fall avses en automatisk brandlarmanläggning kopplad till räddningstjänsten. Automatiken 
skall generellt bygga på övervakning med rökdetektor. Larmorganisation och larmlagring innan 
larmöverföring sker till räddningstjänsten kan utnyttjas under verksamhetstid. 

 Erhålla en tidig varseblivning för en säkrare utrymning.  
o Här avses brandlarmanläggning med möjlighet till manuell aktivering genom larmknappar.  

 
Automatiskt brandlarm skall finnas inom samtliga verksamhetsklasser utom klass 3A (Bostäder exklusive 
gemensamhetsboenden). 
 
Skolor och förskolor med en bruttoarea (BTA) understigande 400 m2 undantas från kravet på automatiskt brandlarm 
 
Larmöverföring skall vara inkopplat utanför ordinarie verksamhetstid för att uppfylla denna riktlinje. 
 

4.1.1 Grundkrav 
En anläggning skall 

 Uppfylla kraven enligt SBF 110, med utformning beroende på verksamhetsklass samt övriga krav enligt kapitel 
4. 

 
Utförandespecifikation för brandlarm enligt SBF110 ska alltid upprättas som ett första steg vid planeringen av en 
brandlarmanläggning. 

4.1.2 Anläggarintyg 
Anläggningsdokumentation bestående av ett anläggarintyg med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig 
dokumentation skall arkiveras och vara tillgänglig. Vid en väsentlig förändring av anläggningen skall ett nytt 
anläggarintyg finnas utfärdat för de delar som berörts. 

4.1.3 Besiktning 

4.1.3.1 Leveransbesiktning 
En ny anläggning eller en anläggning för vilken ett nytt anläggarintyg utfärdats skall leveransbesiktigas av en certifierad 
besiktningsfirma. Vid en leveransbesiktning skall besiktningsmannen ha tillgång till anläggningsdokumentationen. 

4.1.3.2 Revisionsbesiktning 
En anläggning skall revisionsbesiktigas av en certifierad besiktningsfirma en gång per kalenderår med högst 15 
månaders mellanrum. Vid en revisionsbesiktning påträffade avvikelser skall, om de inte godkänts av SRF, vara avhjälpta 
inom tre månader efter besiktningsdagen. 
 
Vid en revisionsbesiktning skall den certifierade besiktningsmannen ha tillgång till anläggnings-dokumentationen samt 
tidigare besiktningsintyg. 
 
Besiktningsintyg skall finnas för en anläggning. De skall arkiveras och kunna tillhandahållas för SRF. 
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4.1.4 Anläggningsskötare 
En anläggningsskötare och en kompetent ersättare skall finnas för alla anläggningar. 

4.1.5 Larm, fel och tillfällig bortkoppling 
Om en anläggning larmat skall den sedan åtgärder vidtagits utan dröjsmål återställas. Det skall finnas lokala anvisningar 
för vilka åtgärder som skall vidtas av personal som har ansvaret för anläggningen vid larm eller fel. 
 
Det skall finnas en ansvarig person med uppgift att informera, övervaka samt godkänna åtgärder vid tillfällig 
bortkoppling (t.ex. heta arbeten) eller fel. Om en anläggning inklusive larmöverföring till räddningstjänst helt eller delvis 
kopplas bort (stängs av) eller drabbas av fel skall följande iakttas: 

 Den som är ansvarig för säkerhet samt personalen inom berörda lokaler skall underrättas om bortkopplingen. 

 I förväg skall kontrolleras att ingen brandfarlig verksamhet (förutom heta arbeten) pågår eller kommer att 
sättas i gång inom de delar som berörs av bortkopplingen. 

 Den bortkopplade delen skall till omfattningen begränsas så mycket som möjligt och bortkopplingstiden hållas 
så kort som möjligt. 

 De delar av anläggningen som varit ur funktion skall kontrolleras efteråt. 

 Om anläggningen kopplas bort utanför ordinarie verksamhets tid mer än 24 timmar skall SRF kontaktas 

4.1.6 Omfattning 
Med helskydd avses klass A - Fullständig övervakning av hela byggnaden samt i förekommande fall  
klass B - Fullständig övervakning av brandcell enligt SBF 110. 
 
Med delskydd avses begränsad övervakning av vissa utrymmen. Omfattningen ska uppfylla bilaga 2 i denna riktlinje.  
 
Vid utbyte av befintlig larminstallation skall brandlarmanläggning installeras enligt 
gällande utgåva av SBF 110 med omfattning enligt ovan nämnda alternativ förutom förskolor där kombilarm enligt 
punkt 4.2 accepteras. 
 
Vid nybyggnad skall brandlarmanläggning installeras enligt gällande utgåva av SBF 110 med omfattning enligt klass A. 
 
För verksamhetsklasserna 3 B, 5A, 5B (särskilt boende för personer med vårdbehov) och klass 5C (vårdanläggning) 
tillämpas helskydd. Inom övriga klasser tillämpas delskydd. 
 
 I de fall omkringliggande verksamheter och lokaler påverkar klass 3B, 5A, B och C skall dessa brandtekniskt avskiljas 
enligt Boverkets byggregler BBR. 
 
Anläggningar som är utförda enligt tidigare utgåvor av RUS/SBF 110/ Br 008  behöver ej anpassas till nu gällande 
utgåvor 

4.1.7 Aktivering och överföring 

Det automatiska brandlarmet skall överföras direkt till räddningstjänsten med övervakad larmöverföring enligt SBF 110.   
 

4.2  Kombilarm 

SRF accepterar även befintliga kombilarm. Med kombilarm avses en inbrottslarmanläggning med anslutna detektorer 
med funktion att kunna detektera en rökutveckling/brand. 
 
Installationsintyg enligt bil. 3 skall finnas. 
 
Vid nybyggnad samt vid utbyte av befintlig larminstallation skall brandlarmanläggning installeras enligt 
gällande utgåva av SBF 110 med omfattning enligt 4.1.6. Detta krav träder i kraft fr.o.m 2018 01 01. 
 
För befintliga larmanläggningar gäller att detektorer skall finnas installerade i den omfattning som beskrivs i 4.1.6.  
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Detektorerna skall vara placerade enligt placeringsregler i SBF 110. 
 
Batterikapaciteten ska medge 24 timmars drift av anläggningen och därefter 30 minuters drift i larmläge efter 
nätbortfall. 
 
Utrustning för larm- och felöverföring ska uppfylla kraven för klass Type 1 enligt SS-EN 54-21. Överföring ska normalt 
ske inom 10 sekunder och aldrig överstiga 20 sekunder. Avbrott ska indikeras inom 90 sekunder, dock kan avbrott på 
trådlös överföring indikeras inom 180 sekunder. 
 
Orienterings- och serviceritningar skall utföras enligt SBF 1021. 
 
Kombilarmanläggningar skall besiktigas i tillämpliga delar enligt SBF 110 och SBF 141 av certifierat besiktningsföretag 
för brandskyddsanordningar. Vid besiktningen ska det kontrolleras att anläggningen uppfyller dom krav som ställs i Br 
008. I samband med besiktningen skall ett funktionsprov enligt SBF 141 utföras.    
 
Befintliga kombilarm skall skötas enligt SBF 110 kap. 11. 
 
Kombilarmanläggning skall godkännas av berörd räddningstjänst och larmcentral. 
  

4.3 Utrymningslarm 

Utrymningslarm skall minst uppfylla Boverkets byggregler BBR 

4.4 Styrningar 

Dörrar som tidvis behöver vara uppställda skall förses med anordning anslutet till brandlarmanläggningen som stänger 
vid aktiverat brandlarm. 

4.5 Utifrån kommande brand 

Vid nybyggnation och större ombyggnad av en envåningsbyggnad med utskjutande brännbar takfot skall installation av 
takfotslarm ske alternativt detektorer på vind vid öppen takfot. 
 



 
 
 
 

Br008 Riktlinje brandlarm v3 - Bilaga 1 
 
Indelning i verksamhetsklasser skall följa BBR 5:1 utom för skolor och förskolor. Dessa 
placeras i SRF Br008  Tekniska riktlinjer i verksamhetsklass 2 
 
BBR:  
5:21 Verksamhetsklasser  
Utrymmen i byggnader ska, utifrån avsedd verksamhet, delas in i verksamhetsklasser (Vk). (BFS 
2011:26).  
Allmänt råd  
Indelningen beror på  
– vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter,  
– om personerna till största delen kan utrymma på egen hand,  
– om personerna kan förväntas vara vakna, samt  
– om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket snabbt och omfattande 
förlopp.  
Samma byggnad kan delas in i flera verksamhetsklasser. (BFS 2011:26).  
 
5:211 Verksamhetsklass 1 – Industri, kontor m.m.  
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som kan förväntas ha god 
lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara 
vakna. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är industribyggnader, lager och kontor. (BFS 2011:26).  
 
5:212 Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m.  
Verksamhetsklassen omfattar samlingslokaler och andra lokaler där det vistas personer som inte kan 
förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som kan 
förväntas vara vakna. Med en samlings-lokal avses varje lokal eller varje grupp av lokaler inom en 
brandcell som är avsedd för ett större antal personer.  
Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 2A, 2B eller 2C.  
Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer.  
Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer.  
Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än 150 personer och där alkohol 
serveras i mer än begränsad omfattning. (BFS 2011:26).Boverkets byggregler, BBR BFS 2011:6 ändrad 

t.o.m. BFS 2015:3 Avsnitt 5 Brandskydd. 

Allmänt råd  
Exempel på lokaler som kan tillhöra verksamhetsklass 2A eller 2B är skolor, butiker, vårdcentraler, 
konferensanläggningar, hörsalar, biografer, aulor, restauranger, reseterminaler, sporthallar, varuhus, 
detaljhandels-anläggningar samt lokaler för teater, konserter, dans, studier och fritids-aktiviteter. Exempel på 
samlingslokaler som kan tillhöra verksamhetsklass 2C är diskotek, större pubar och nattklubbar. (BFS 2011:26).  
  

5:213 Verksamhetsklass 3 – Bostäder  
Verksamhetsklassen omfattar bostäder där det vistas personer som kan förväntas ha god 
lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara 
vakna.  
Verksamhetsklass 3A omfattar boenden som avses i första stycket och inte omfattas av 
verksamhetsklass 3B. (BFS 2014:3).  
Allmänt råd  
Exempel på utrymmen som ingår i verksamhetsklass 3A är vanliga bostadslägenheter såsom bostäder i 
flerbostadshus och småhus, trygghetsboende, seniorboende, familjedaghem, fritidsbostäder och liknande. (BFS 
2014:3).  
 
  



 
 
 
 

Verksamhetsklass 3B omfattar gemensamhetsboenden. (BFS 2014:3).  
Allmänt råd  
Exempel på gemensamhetsboenden är hem för vård och boende (HVB), hem för ensamkommande flyktingbarn 
och liknande. Verksamhetsklass 3B kan även tillämpas för exempelvis sådana studentbostäder som avses i 
avsnitt 3:2273. (BFS 2014:3).  
 
5:214 Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m.  
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som inte kan förväntas ha god 
lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara 
vakna. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Verksamheter som omfattas av föreskriften är hotell, vandrarhem, bed and breakfast, och andra typer av 
tillfälligt boende.  
Regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar ges även ut av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (BFS 2014:3).  
 
5:215 Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.  
Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, 
förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet.  
Utrymmen ska delas in i verksamhetsklasserna 5A, 5B, 5C eller 5D.  
 
Verksamhetsklass 5A omfattar utrymmen som är avsedda för verksamhet som bedrivs under dagtid 
och som uppfyller föreskriftens första stycke. (BFS 2014:3).  
Allmänt råd  
Exempel på sådana utrymmen som ingår i verksamhetsklass 5A är förskola eller dagverksamhet enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2014:3).Boverkets byggregler, BBR BFS 2011:6 ändrad t.o.m. BFS 

2015:3 Avsnitt 5 Brandskydd  
 

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer  
– med fysisk eller psykisk sjukdom,  
– med funktionsnedsättning,  
– med utvecklingsstörning,  
– med demens eller  
– som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Behovsprövning kan ske mot lagstiftning såsom socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Verksamhetsklass 5B omfattas även av öppna avdelningar 
med behovsprövning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, lagen om vård av unga 
(1990:52), LVU, eller lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603), LSU. (BFS 2011:26).  
 
Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Exempel på lokaler som avses i föreskriften är sjukhus. (BFS 2011:26).  
 
Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Exempel på lokaler som omfattas av föreskriften är häkten, fängelser, anstalter, arrestlokaler eller verksamheter 
där personer kan vara frihets-berövade enligt smittskyddslagen (2004:168), lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård eller lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Verk-samhetsklass 5D omfattas även av 
slutna avdelningar med behovsprövning enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870), LVM, lagen 
om vård av unga (1990:52), LVU, eller lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603), LSU. (BFS 
2011:26).  
 
  



 
 
 
 

5:216 Verksamhetsklass 6  
Verksamhetsklass 6 omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en 
brand kan få ett mycket snabbt och omfattande förlopp. (BFS 2011:26).  
Allmänt råd  
Lokaler som omfattas av föreskriften är främst sådana där lättantändligt material tillverkas och bearbetas i mer 
än ringa omfattning eller där lätt-antändligt damm kan anhopas. Exempel på sådana lokaler är kvarnar, 
pappersindustri, textilindustri, produktionsbyggnader inom jordbruk och utrymmen för yrkesmässig bearbetning 
av trä.  
Regler om hantering av brandfarliga och explosiva varor ges ut av Myndigheten 
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Br008 Riktlinje brandlarm v3 - Bilaga 2 

Brandlarmanläggningens omfattning 

Förskola 
 
Brandlarmanläggningen ska uppfylla SBF 110:7 med endast de förändringar som anges nedan.  
Följande ersätter texten i SBF 110:7 vad gäller punkt 5.4.2 och 6.5.1.6.  
 
Följande utrymmen ska förses med detektorer: 
 
- Utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor 
- Utrymmen där barn vistas ensamma eller där barn sover 
- Utrymmen med särskilda brandrisker eller risk för anlagd brand (exempelvis kök, vindar, skärmtak, 

tekniska utrymmen, soprum, personalrum etc.) 
- Brännbar takfot enligt punkt 4.5 i denna riktlinje vid nybyggnation. 
- Larmknappar placeras vid centralutrustning/brandförsvarstablå och i personalrum och expedition. 

 
För övriga utrymmen än ovan angivna gäller följande undantagsprincip: 
 
- Ett utrymme får lämnas utan detektor endast under förutsättning att rökdetektor finns i intilliggande 

utrymme. Dörrförbindelse måste då finnas mellan övervakade och icke övervakade utrymmen. Detta 
gäller inom en och samma brandcell. 

 
Förtydligande: Punkt 6.5.1.5  i SBF 110:7 gäller. Detta innebär att t.ex. att utrymme ovan undertak inom de 
utrymmen som anges ovan ska förses med detektorer i den utsträckning som beskrivs i punkt 6.5.1.5.  
 
I anläggarintyget ska en notering införas om att omfattningen uppfyller bilaga 2, förskola i SRF:s riktlinje 
Br008:3.  
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Skolbyggnad 
 

Brandlarmanläggningen ska uppfylla SBF 110:7 med de förändringar som anges nedan.  
Följande ersätter texten i SBF 110:7 vad gäller punkt 5.4.2 och 6.5.1.6.  
 
Följande utrymmen ska förses med detektorer: 
 
- Utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor 
- Utrymmen med särskilda brandrisker eller risk för anlagd brand (exempelvis kök, vindar, tekniska 

utrymmen, soprum, skärmtak, personalrum, omklädningsrum förutom duschrum, bastu, gymnastiksal, 
simhall, slöjd-, kemi och fysiksal, övriga utrymmen med tekniskutrustning t.ex. datorutrymmen, 
utrymmen där läs-/surfplattor laddas etc.) 

- Brännbar takfot enligt punkt 4.5 i denna riktlinje. 
- Larmknappar placeras vid centralutrustning/brandförsvarstablå och i lärarrum och expedition. 

 
För övriga utrymmen gäller följande undantagsprincip: 
 
- Ett utrymme får lämnas utan detektor endast under förutsättning att rökdetektor finns i intilliggande 

utrymme. Dörrförbindelse måste då finnas mellan övervakade och icke övervakade utrymmen. Detta 
gäller inom en och samma brandcell. 

 
Förtydligande: Punkt 6.5.1.5  i SBF 110:7 gäller. Detta innebär att t.ex. att utrymme ovan undertak inom de 
utrymmen som anges ovan ska förses med detektorer i den utsträckning som beskrivs i punkt 6.5.1.5.  
 
I anläggarintyget ska en notering införas om att omfattningen uppfyller bilaga 2, skolbyggnad i SRF:s riktlinje 
Br008:3.  
  



   

 
 
SRF Br008:3 – Automatiska brandlarmanläggningar och släckanordningar Sida 3 (4) 
  
 

Kontor 
 
Brandlarmanläggningen ska uppfylla SBF 110:7 med endast de förändringar som anges nedan.  
Följande ersätter texten i SBF 110:7 vad gäller punkt 5.4.2 och 6.5.1.6.  
 
Följande utrymmen ska förses med detektorer: 
 
- Utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor 
- Utrymmen med särskilda brandrisker eller risk för anlagd brand exempelvis kök, vindar, tekniska 

utrymmen, soprum, datorutrymmen, lagerlokal, personalrum, skärmtak  
- Brännbar takfot enligt punkt 4.5 i denna riktlinje. 
- Larmknappar placeras vid centralutrustning/brandförsvarstablå och i reception. 

 
För övriga utrymmen gäller följande undantagsprincip: 
 
- Ett utrymme får lämnas utan detektor endast under förutsättning att rökdetektor finns i intilliggande 

utrymme. Dörrförbindelse måste då finnas mellan övervakade och icke övervakade utrymmen. Detta 
gäller inom en och samma brandcell. 

 
Förtydligande: Punkt 6.5.1.5  i SBF 110:7 gäller. Detta innebär att t.ex. att utrymme ovan undertak inom de 
utrymmen som anges ovan ska förses med detektorer i den utsträckning som beskrivs i punkt 6.5.1.5.  
 
I anläggarintyget ska en notering införas om att omfattningen uppfyller bilaga 2, kontor i SRF:s riktlinje 
Br008:3.  
 

 
  



   

 
 
SRF Br008:3 – Automatiska brandlarmanläggningar och släckanordningar Sida 3 (4) 
  
 

Övriga verksamheter 

 
Brandlarmanläggningen ska uppfylla SBF 110:7 med endast de förändringar som anges nedan.  
Följande ersätter texten i SBF 110:7 vad gäller punkt 5.4.2 och 6.5.1.6.  
 
Följande utrymmen ska förses med detektorer: 
 
- Utrymningsvägar och övriga kommunikationsytor 
- Utrymmen där personer sover 
- Utrymmen med särskilda brandrisker eller risk för anlagd brand (exempel på särskilda risker utreds från 

fall till fall beroende på verksamhetstyp). 
- Brännbar takfot enligt punkt 4.5 i denna riktlinje. 
- Larmknappar placeras vid centralutrustning/brandförsvarstablå samt enligt senare överenskommelse 

beroende på verksamhetstyp. 
 

För övriga utrymmen än ovan angivna gäller följande undantagsprincip: 
 
- Ett utrymme får lämnas utan detektor endast under förutsättning att rökdetektor finns i intilliggande 

utrymme. Dörrförbindelse måste då finnas mellan övervakade och icke övervakade utrymmen. Detta 
gäller inom en och samma brandcell. 

 
Förtydligande: Punkt 6.5.1.5  i SBF 110:7 gäller. Detta innebär att t.ex. att utrymme ovan undertak inom de 
utrymmen som anges ovan ska förses med detektorer i den utsträckning som beskrivs i punkt 6.5.1.5.  
 
I anläggarintyget ska en notering införas om att omfattningen uppfyller bilaga 2, Övriga verksamheter i SRF:s 
riktlinje Br008:3.  
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Intyg om "Kombilarmsanläggning" överensstämmelse enl. SRF Br008
Detta intyg avser endast kombilarm för brand och inbrott.
 För ren brandlarmanläggning enligt SBF110 används SBFs blankett
"ANLÄGGARINTYG  AUTOMATISK  BRANDLARMANLÄGGNING"

1. Allmänna uppgifter
Ny anläggning/1:a intyg Ändring Ersätter tidigare intyg, datum

Anläggningsadress Fastighetsägare och adress

Anläggningen är driftsatt i enlighet med BR008 utgåva: (t.ex. BR008:3)

2. Omfattning av branddetektering
Fullständig övervakning av hela byggnaden motsvarande SBF 110 klass A 

Begränsad övervakning motsvarande SBF 110 klass D och krav enl BR008 bilaga 2

Förskola Kontor

Skolbyggnad Övrig byggnad

Ytterligare detektering till följd av egenambition eller brandskydds-beskrivning/dokumentation i följande utrymmen

3. Aktiverade styrningar vid brand- och/eller fellarm
Typ av styrning Aktivering Styrs av Återställning 

(Vad styrs) (När sker styrning) (Sektion, adress etc) (Var sker återställning)

4. Larmöverföring
Larmöverföring  till Larmcentral: (Ex RCSL,SOS) Pollningsfrekvens 

Larmöverföringssystem (GPRS, Tråd, IP etc) Larmsändartyp/modell

5. Övriga uppgifter
Installation utförd av

6. Kommentare (ev. avvikelser)

7. Intyg om "Kombilarmsanläggning" överensstämmelse enl ovan angiven SRF BR008
Ort/datum Anläggningen kontrollerad av

Företag Underskrift

Adress



Br008 Riktlinje brandlarm v3

Materialspecifikation och sektionsförteckning "Kombilarm"

Tablåer och Centralutrustning
Manöverpanel Typ Placering

Centralutrustning Typ Placering

Strömförsörjning 
Strömförsörjning från egen grupp, nr

Laddningaaggregat typ: Batterityp Batterikapacitet (Ah)

Beräknad strömförbrukning i larmläge (A)

Beräknad strömförbrukning i normalläge (A)

Beräknad reservdrifttid (h)

Detektortyper
Värmedetektorer

Rökdetektorer

Släckanläggning

Övriga detektorer

Larmknappar

Takfotslarm

Sektionsförteckning (nr. och antal)

Sekt nr Rökdetektorer Värmedetektorer Larmknappar Takfotslarm Övrig detektering

Anläggningens historik (ex Driftsättningsdatum, ändring av anläggningsfirma, ombyggnationer etc)
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