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Instruktion för brandkrav på lös inredning  

Bakgrund 
Generellt regleras inte lös inrednings brandegenskaper i detalj av lagar. Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor (LSO) kräver att fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska vidta 

åtgärder för att förebygga och begränsa skador till följd av brand, och då lös inredning kan 

påverka en brands uppkomst samt dess förmåga att spridas blir styrning av lös inredning en 

följd av LSO. Lös inredning berörs även av Produktsäkerhetslagen (2004:451) med 

tillhörande förordning och detta hanteras av Konsumentverket. 

Syfte 
Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling 

och vid val av olämplig inredning kan det byggnadstekniska brandskyddet försämras. Lös 

inredning behöver därför vara anpassad för användningsområdet och för den miljö där de är 

placerade med syftet att förebygga och begränsa skador till följd av brand.  

Omfattning 
Rutinen omfattar alla verksamheter i Region Skåne. 

Med lös inredning menas den inredning och föremål som kan tas bort eller flyttas utan 

särskilda hjälpmedel. Till inredning räknas exempelvis sängar, bord, soffor, stolar, 

förvaringsskåp, gardiner, konstverk och konstgjorda växter. 

Ansvar 
Vid inköp av nya produkter ansvarar respektive chef för att upphandlade avtal används. 

Gällande avtal återfinns i regionens avtalskatalog. Val av rätt typ av lös inredning är en del i 

det systematiska brandskyddsarbetet. 

Inköpare ansvarar för att kontrollera så att rätt produkt med erforderlig brandklassning finns 

att beställa via upphandlade avtal. 

Genomförande 
Lös inredning ska: 

• köpas in via Region Skånes inköpsorganisation enligt gällande regelverk, 

• uppfylla Konsumentverkets standardkrav, svensk och/eller europeisk standard 

(SS/EN), 

• om den är brandklassad; vara märkt med brandklassning eller ha intyg, och 

• fortfarande uppfylla kravspecifikationen för brandklassning efter tvätt. 

Undvik att använda flamskyddsmedel (speciellt i verksamheter där barn kan vistas). 

Produkter som inte har klassificerade egenskaper vid brandpåverkan (såsom dekorationer, 

torkade/konstgjorda växter, adventsmossor, julgranar och liknande), ska beaktas utifrån ett 

helhetsperspektiv (utrymning, brandrisk etc.) och den brandkravnivå verksamheten tillhör, se 
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nedan. Generellt ska brännbart material minimeras, speciellt i vårdkorridorer och 

trapphus. Observera att utrymningsvägar alltid ska hållas fria från brännbart material.  

Brandkravnivåer 

Brandkravnivå A - Byggnader främst avsedda för egen personal 

Konsumentverkets standardkrav gäller (produkten ska klara eldkälla motsvarande glöd från 

en cigarett). 

• SS-EN 1021-1 för stoppade möbler 

• SS-EN 597-1 för madrass 

• Inga speciella krav för textilier utöver konsumentverkets standardkrav 

Brandkravnivå B - Byggnader där patienter vistas 

Krav att produkten ska vara testad och uppfylla nedan angivna standarder (produkten klarar 

eldkälla motsvarande glöd från cigarett samt en liten gaslåga). 

• SS-EN 1021-2 för stoppade möbler 

• SS 876 00 01 för vårdbädd 

• SIS 65 00 82 för fritt hängande textilier 

Brandkravnivå C - Lokaler med förhöjd risk eller snabba/omfattande brandförlopp 

Exempelvis: psykiatrisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar och lokaler med hög 

brandbelastning 

Krav att produkten ska vara testad och uppfylla nedan angivna standarder 

• NT FIRE 032 för stoppade möbler 

• SS 876 00 10 för vårdbädd 

• NT FIRE 043 för fritt hängande textilier 


