
  Bilaga 3. 

Bebyggelse och erforderlig brandvattenvattenförsörjning 
kopplat till framkörningstiderna för RTMD:s släckstyrkor. 
 
Grupp A – bebyggelse.  
Framkörningstid max 5 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min 
 
1. Byggnader med mer än 16 våningar övermark. 
2. Vårdanläggning eller motsvarande med mer än 8 våningar mark. 
 
Grupp B1 – bebyggelse.  
Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 2400lit/min 
 
1. Särskilt brandfarlig verksamhet eller bebyggelse där hög brandbelastning eller snabbt 

brandförlopp kan leda till stora personskador eller omfattande och snabb brandspridning 
till omgivningen.  

2. Industrier med ur räddningstjänstsynpunkt riskfylld verksamhet. 
3. Hamn avsedd för yrkestrafik med olje-/bensinhantering eller med hantering av 

miljöfarliga ämnen farliga för människor eller miljö. 
 
Grupp B2 – bebyggelse.  
Framkörningstid max 8 min och brandvattenkapacitet minst 1200lit/min 

 
1. Byggnader med mer än 4 våningar som ej tillhör grupp A eller B1. 
2. Koncentrerad centrumbebyggelse eller sluten kvartersbebyggelse med bostäder, butiker, 

varuhus, kontor och samlingslokaler. 
3. Vårdanläggning, elevhem och hotell som ej tillhör grupp A. 
4. Industriområde. 
5. Samlingslokal på annat plan än markplan. 
6. Förskolor och skolor med byggnadsarea större än  2500m². 
 
Grupp C1 - bebyggelse.  
Framkörningstid max 15 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min 

 
1. Bostadsområde med flerfamiljshus i 4 våningar och lägre (friliggande) 
2. Vårdcentral och särskilda boenden för personer med vårdbehov som ej tillhör grupp A 

eller B2 
3. Samlingslokaler som ej tillhör grupp B2. 
4. Förskolor och skolor som ej tillhör grupp B2. 
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Grupp D1-bebyggelse.  
Framkörningstid max 20 min och brandvattenkapacitet minst 600 lit/min 
1. Samlad bebyggelse med villor, radhus, kedjehus, fritidshus eller annan 

grupphusbebyggelse. 
2. Stora byar och gårdssamlingar 
3. Enstaka stora industrier eller kontor. 
 
Grupp D2-bebyggelse.  
Framkörningstid max 20 min och alternativt brandvattensystem.  
1. Fritidshusbebyggelse  
2. Stora byar och gårdssamlingar 
 

 
3. Grupp E-bebyggelse.  
Framkörningstid max 30 min 
1. Enstaka byggnader och gårdar samt mindre byar  
2. Enstaka mindre industrier eller kontor. 
3. Övrig bebyggelse som ej tillhör grupp A-D2 
    
 


