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Allmänt 

Syfte 

Denna anvisning är upprättad i syfte att ”förvaltningsdokumentationer 

brand” som framställs i samband med ny- eller ombyggnation samt 

befintligt fastighetsbestånd ska levereras på ett enhetligt sätt inom 

Västerbottens läns landsting. Frågor angående tillämpning av anvisningen 

ställs till för projektet ansvarig handläggare. Anvisningen tillhandahålls de 

brandprojektörer som ska utföra uppdrag åt Västerbottens läns landsting 

(VLL). Det är brandprojektörens ansvar att försäkra sig om att arbeta efter 

aktuell version. 

Med förvaltningsdokumentationer brand avser VLL i första hand att 

sammanställa och tydliggöra det byggnadstekniska brandskyddet i en 

byggnad för att ge VLL:s projektledare och driftorganisation samt anlitade 

brandprojektörer en relationsstatus över respektive byggnad inom 

fastighetsbeståndet. 

Förvaltningsdokumentation brand sammanfattar byggnadens 

brandskyddsnivå (sammanfogar äldre 

brandskyddsdokumentationer/beskrivningar) till att bli ett huvuddokument 

vilket ska ligga till grund för kommande om- och tillbyggnadsprojekt samt 

att ge stöd till VLL:s driftorganisation för att bedriva ett fullgott systematiskt 

brandskyddsarbete. 

Förvaltningsdokumentationer brand ska också ge VLL:s projektledare och 
brandprojektör information om ev. avvikelser gentemot nuvarande 
bygglagstiftning som framkommit vid inventeringen för att ta dessa i 
beaktan vid kommande om- och tillbyggnadsprojekt 

 

Två parter beskrivs i detta dokument; 

 Västerbottens Läns Landsting (VLL) fastighet. 

 Brandprojektör som ansvarar för brandskyddsprojektering i om 
ändrings och vid nyprojektering eller vid inventering av befintliga 
fastigheter. 
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Målsättning 

Genom denna anvisning som en projektbeskrivning och mallhantering ska 
oavsett vilken anlitad brandkonsult som upprättar 
förvaltningsdokumentation brand ge en standardiserad och överskådlig 
dokumentation. 

Målsättningen är också att effektivisera det systematiska 
brandskyddsarbetet samt att på lång sikt ge kostnadsfördelar att i projekt 
arbeta systematiskt och likriktat. 

 

Underlag 

Inventering och upprättande av förvaltningsdokumentation i 
befintlig byggnad.  

VLL tillhandahåller tidigare upprättade brandskyddsdokumentationer och 
annan relevant information för berörd byggnad samt A-modell med 
relationsstatus där brandcellsgränser framgår. 

VLL gm. Säkerhetspartner AB tillhandahåller MetisCAD för framställande 
av brandrelaterad ritningsinformation s.k. BR-modell, se även: Bilaga - 
MetisCad 

VLL tillhandahåller dokumentationsmall i MS Word samt avvikelsemall i MS 
Excel. 

OBS, Vid inventering av befintlig byggnad skall hänsyn tas till gällande 
BBR. Eventuella avvikelser gentemot gällande BBR samt VLL:s egna 
ambitioner skall redovisas. 

 

Upprättande av förvaltningsdokumentation i nybyggnads eller 
om- och tillbyggnadsprojekt.  

VLL eller berörd arkitekt tillhandahåller A-modell. 

VLL gm. Säkerhetspartner AB tillhandahåller MetisCAD för framställande 
av brandrelaterad ritningsinformation s.k. BR-modell, se även: Bilaga - 
MetisCad 

 

VLL tillhandahåller dokumentationsmall i MS Word. 

Underlag och tillhandahållna mallar enligt ovan får endast användas till 
VLL:s fastighetsbestånd. 
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Förvaltningsdokumentation brand 

VLL:s krav på leverans efter avslutat projekt. 

Den dokumentation som ska levereras är i korthet följande:  

Relationshandlingar i form av BR-modell AutoCAD upprättade genom 
insticksmodulen MetisCAD, se även: Bilaga - Brandmodeller hos VLL samt 
Bilaga - MetisCad 

Förvaltningsdokumentation brand i MS Word och PDF samt 

avvikelsedokument i MS Excel, se bifogade exempel.  

Underlag till berört fastighetssystem DeDU, se bifogat exempel. 
 

 

Generella CAD krav 

Se: Bilaga - Brandmodeller hos VLL samt Bilaga - MetisCad 

Hantering av digitala ritningar vad gäller allmän lagerhantering, 
mappstruktur, filnamn, distribution etc. skall följa VLL:s senaste utgåva av 
”Anvisning Teknisk Dokumentation”. 

 
Bilagor 
 
Exempel på förvaltningsdokumentation brand, innehållande 
grundinformation, brandskyddsritningar samt underlag till DeDu. 
 
Se färdiga exemplar 

 
 Förvaltningsdokumentation brand 

 MetisCad 
 

Mallar 
 
           Mallar tillhandahålls av VLL enligt nedan. 

 

 Förvaltningsdokumentation 

 Avvikelse brand 
 
Redovisade avvikelser, se exempel: Bilaga  
 

 Avvikelse brand 
 

 

 

 


